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KÖSZÖNTJÜK KKEDVES OOLVASÓINKAT!

Deecember 2-án került sor a leendõ Pla-
kátmúzeum kivitelezõi szerzõdésének alá-
írására. Litter Nándor polgármester
kiemelte: a jövõ évben elkészülõ új múze-
um mûködtetésére többféle elképzelés is
van, hogy végül hogyan, miként is mûködik
majd a város országosan egyedülálló turisz-
tikai látványossága. A felújítás, a közel két-
száz éves épület rendbetétele a héten meg-
kezdõdött. A jövõ év június 30-ig tartó
munkálatokat a ZÁÉV Rt. végzi majd, errõl
szól a pénteken aláírt szerzõdés, amelyet
Baksa Attila, a ZÁÉV Rt. ügyvezetõje is el-
látott kézjegyével. 

A város korábban – Pócs Péter és Halász
Gyula ötlete nyomán – pályázatot adott be a
leendõ Plakát- és Gabonamúzeum megvaló-
sítására. A Stílus Kft. tervezte meg az Erzsé-
bet tér 14-15. szám alatti, a XVIII. század
elején épült volt magtár felújítását. A múzeu-
mi tárgyak egy része állandó díszítõelemként
funkcionál majd. A fõbejárat az épület nyu-
gati homlokzatán lesz. A kiállítóterem kiala-
kításánál a tervezõ gondoskodott az építészeti
értékek és sajátosságok megtartása mellett az
alkotások hatásos bemutatásáról is.

A helyiségek megfelelõ klímájúak, a
plakátokat mesterséges fénnyel világítják
meg majd úgy, hogy azok a látogató számára
maximális élményt nyújtsanak. A termek és
a közlekedõk úgy kerülnek kialakításra,
hogy a kialakított tárgyak körbesétálhatók
legyenek. A termek konferenciáknak,
elõadásoknak is helyet adnak majd. 

LESZ PLAKÁT-
MÚZEUMUNK! DALMESTEREK

A fennállásának 30. évfordulóját 
ünneplõ Városi Vegyeskart 

lapunk 8. oldalán köszöntjük.



„SZELEKTÍV” OKTATÁS
A 2005/2006-os tanévben is folytatódik az

ÖKO-Pannon Kht. pedagógiai oktatóprogram
sorozata, amelynek keretében a szelektív hulla-
dékgyûjtés valamint a környezettudatos gondol-
kodás oktatásához kaptak tájékoztatást a város
iskola- és óvodapedagógusai. Az oktatóprogram
városunk önkormányzata és az Saubermacher
Pannónia Kft. közös szervezésében valósul
meg. A kezdeményezés célja, hogy valamennyi
óvodás és általános iskolás megismerkedhessen
a szelektív hulladékgyûjtés gondolatával, a fel-
növekvõ generáció számára értékké és minden-
napi gyakorlattá váljon a környezettudatos ma-
gatartás. A fiatalok tanítása kiemelten fontos,
mert hosszú távon az õ együttmûködésükkel
mûködhet hatékonyan a szelektív hulladékgyûj-
tés, a környezet terhelését minimalizáló hulla-
dékgazdálkodás – mondta az idei programindító
elõadáson Horváth Balázs, az SP ügyvezetõje. 

A oktatóprogram a 2002/2003-as tanévben
három városban indult el, azóta folyamatosan
bõvül. A 2003/2004-es tanévben hat város több
mint 120 iskolája kapcsolódott be, a tavalyi tan-
évben pedig már 24 város pedagógusai vettek
részt az oktatónapokon, és általuk közel 144.000
gyermek ismerhette meg a szelektív hulladék-
gyûjtés és a környezettudatos magatartás fontos-
ságát az ÖKO-Pannon oktatóanyagaiból. Az
oktatónapon résztvevõ tanárok, óvodapedagó-
gusok megismerhették a helyi szelektív hulla-
dékgyûjtési rendszert, valamint az ÖKO-Pannon
Kht. ehhez kapcsolódó programját. Ennek segít-
ségével a pedagógusok beépíthetik a tananyagba
a szelektív hulladékgyûjtés alapismereteit. In-
gyenesen megkapták azt az oktatócsomagot is,
amely játékos formában mutatja be a hulladék-
gazdálkodás alapjait és a szelektív hulladék-
gyûjtés legfontosabb gyakorlati szabályait. A
legkisebbek kifestõ füzetbõl, mesekönyvbõl, és
óvodai feladatlapból, a nagyobbak pedig a nekik
szóló feladatgyûjteménybõl, képregénybõl, is-
meretterjesztõ szórólapból és oktatófilmbõl kap-
hatnak hasznos információkat. A pedagógusokat
tanári segédkönyv, tanári prezentáció, falra füg-
geszthetõ oktatói tabló segíti a szelektív hulla-
dékgyûjtés oktatásában. A segédanyagok a Kör-
nyezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és az
Országos Közoktatási Intézet szakmai támoga-
tását élvezik. A program keretében városonként
egy iskolai osztálynak lehetõsége nyílik arra,
hogy szakmai kiránduláson vegyen részt.  

„VÉGKIÁRUSÍTÁS” 
Sajtótájékoztatóban dr. Kolonics Bálint a Fi-

desz frakcióvezetõ-helyettese arra hívta fel a
figyelmet, hogy az elmúlt három évben a város-
vezetés döntései és a kormány megszorításai
miatt több milliárd forintra növekedett Nagyka-
nizsa adóssága. Úgy vélte, helytelen, amit a
város tesz: mindent elad, amit megvesznek, az
ár nem számít, csak bevétel keletkezzen, mert az
ürességtõl kong a város kasszája. Elmondása
szerint számtalan javaslattal fordultak a város-
vezetéshez azért, hogy elkerüljék a mostani
helyzetet, de mindhiába. „A szocialisták egyet-
len egyszer sem hallgattak a jó szóra. Hiába
kértük õket például arra is, ha már mindenáron
hiteleket akarnak felvenni, akkor legalább olyan
beruházás érdekében tegyék azt, amely a jövõ-
ben pénzt hoz, én nem pénzt visz.”– mondta.

NÖVENDÉKHANGVERSENY

Zala megye tíz zeneiskolájának növendékei
adtak hangversenyt a Farkas Ferenc Zene- és
Aranymetszés Mûvészeti Iskolában. Elsõként
Somogyi Nikolett zongorázott, majd Lukács
Péter klarinétjátékát hallgathatták a zeneked-
velõk. Bartók és Mozart dallamait követõen
Farkasinszki Enikõ furulyázott, aztán Hege-
dûs Alexandra elõadásában fuvolán csendült
fel Cowles egyik mûve. Németh Adrienn
Schubert: Boldogság címû darabját énekelte.
Õt Vass Ákos követte zongorajátékával, majd
Kántor Viktória klarinétozott. Molnár Mar-
cell zongorán, Bajgár Ramóna fuvolán, Kiss
Gergely zongorán, Lukács István trombitán
játszott. Tóth Dorottya furulyaszólója után
Lendvai Bianka hangját csodálhatták meg a
jelenlévõk, majd Fekete Melinda furulyázott.
Németh Kristóf Verdi: Rabszolgák kórusát
szólaltatta meg szaxofonon. A szünetet köve-
tõen elsõként Felföldi Olivér játszott gordon-
kán, majd Farkasinszki Enikõ és Fekete Me-

linda furulyázott. A duó után Németh Márton
énekelt a közönségnek, õt Varga Dávid kö-
vette furulyajátékával. A zongorát Vida Kon-
rád szólaltatta meg. Haag Sabine fuvoláján
keltette életre Vivaldi: C-moll gigue-jét,
Liszjuk Valentin játszott klarinéton. A növen-
dékhangversenyen fellépett a fuvolás Horváth
Dorottya, tubán Vinkó Ádám. Fuvolaszólójá-
val Nikolics Viktória örvendeztette meg a kö-
zönséget. Vörös Ádám trombitahangjaival zá-
rult a koncert. Az ifjú zenészek a lenti Ádám
Jenõ, a zalaszentgróti Erkel Ferenc, a keszthe-
lyi Festetics György Zeneiskola, a megye-
székhelyi Pálóczi Horváth Ádám és a keszt-
helyi Család Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény, a keszthelyi
Életfa Általános és Alapfokú Mûvészetoktatá-
si Iskola, a hévízi Illyés Gyula Általános Is-
kola, Zeneiskola, a zalakarosi Móra Ferenc
Általános Iskola, Zeneiskola, a nagykanizsai
Szent Cecília Zene- és Mûvészeti Iskola vala-
mint a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés
Mûvészeti Iskola növendékei voltak.

KANIZSARU
12.08 órakor tett bejelentést egy hölgy, mi-

vel az éjszaka folyamán ismeretlen tettes,
jobb hátsó ablak betörésének módszerével fel-
törte a lakóháza elõtt parkoló személygépko-
csiját, majd az abban tárolt táskáját a benne
lévõ értékekkel együtt eltulajdonította. 

ÜGYESEDÕ ÓVODÁSAINK
A város óvodásai számára a Hétszínvirág

óvodában rendezték meg a városi szintû József
Attila szavalóversenyt. A versmondás három
fõs zsûri jelenlétében, három csoportban zajlott.
A versenyben részt vett 41 kisgyermek, a he-
lyezéstõl függetlenül plüss játékot és csokit ka-
pott ajándékba. Helyezések: 1. Balázs Enikõ
(Rózsa óvoda). 2. Szamosi Richárd (Hétszín-
virág óvoda). 3. Peterman Máté (Hétszínvirág
óvoda). Különdíjas: Zombori Zsolt (Hétszín-
virág óvoda). Ugyancsak a Hétszínvirág óvodá-
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ban zsûrizték és állították ki a József Attila rajz-
pályázat anyagát. Helyezések: 1. Szabó Kíra
(Rozgonyi óvoda). 2. Losonczy Rózsa (Hétszín-
virág óvoda). 3. Molnár Sára (Attila óvoda).
Külön díjas: Dávid Rebeka (Hevesi óvoda). A
díjakat december 3-án, a Móric Zsigmond Mû-
velõdési Házban megrendezett József Attila év
zárásán adták át a gyerekeknek.

AZ AIDS VILÁGNAPJÁN
Az AIDS világnapja alkalmából hirdetett

városi vetélkedõt a helyi ÁNTSZ. A játékos
tudáspróbára az összes középiskola meghívást
kapott, és négyfõs csapatokkal képviseltethet-
te magát a HSMK-ban. A program célja az
volt, hogy felhívja a fiatalok figyelmét az
AIDS terjedésére, a ma még gyógyíthatatlan
betegség fertõzõ mivoltára, s arra, hogy ma a
védekezés egyetlen módja a megelõzés. A
szervezõk a középiskolás korosztályt célozták
meg a rendezvénnyel, hiszen az AIDS elleni
védekezés mellett nagyon fontos, hogy a fia-
talok szexuális életük kezdetén a lehetõ leg-
többet tudjanak a biztonságos szexrõl, a véde-
kezés módszereirõl, mondta el Virovecz Ildikó
védõnõ, a program fõ szervezõje.

PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS NAP
A Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Nagykanizsai Térségi Szervezete nyílt pályá-
zati információs napot szervezett a Nagykani-
zsai Szolgáltató Irodában. Kováts Tibor pályá-
zati tanácsadó elõadásából három nagyon fon-
tos a témát érintõ kérdésre kaptunk választ.
Megtudhattuk, miért érdemes már most ké-
szülni a 2006. évi pályázatokra, lesz-e elegen-
dõ pályázati forrás, mire érdemes pályázni,
melyek a sikeres pályázat feltételei. A
felkészüléshez elengedhetetlen a vállalkozás
eredményének ismerete, a gazdálkodás adatai.
A gazdasági versenyképesség operatív prog-
ram (GVOP) keretén belül október végéig 107
milliárd forintot osztottak ki a pályázatokra.
Ebbõl a pénzbõl Zala megye mindössze kettõ
milliárd forintot kapott. Jövõre 35 milliárd fo-
rintot tartalmaz a GVOP. A technológiai kor-
szerûsítés mellett jut gépbeszerzésre, ingatlan-
fejlesztés. Ez utóbbit kifejezetten a kis- és kö-
zépvállalkozásoknak ajánlják. Tanácsadás
igénybevételére, együttmûködõ vállalkozások
közös beruházásainak támogatására is lehet
majd pályázni. 

ROSSZ HELYZETBEN A FIATALOK?
Az elmúlt három év alapján megállapíthat-

juk, hogy Litter Nándor és a várost vezetõ
szocialisták és szabaddemokraták nem tartot-
ták be a fiatal nemzedék tagjainak tett ígérete-
iket – jelentette ki Bizzer András, a Fidelitas
nagykanizsai alelnöke a szervezet sajtótájé-
koztatóján. Sajnos Nagykanizsán még a me-
gyei átlagnál is rosszabb a fiatalok helyzete,
mivel városunkban csak az utolsó egy évben
68,86 százalékkal nõtt a munkanélküliség –
167 fõrõl 282 fõre –, szemben a megyei 48

százalékkal. A munkalehetõségek hiányának
ellenére is itthon „maradnak” nemzedékünk
tagjai, mivel egyre embert próbálóbb a közle-
kedés a MÁV járatain. Kevés az IC szerel-
vény – pénteken és vasárnap délután csak
egy-egy vonat közlekedik Nagykanizsa és
Budapest között. Ha biztosra szeretnének
menni a fiatalok, már péntek délután meg kell
venniük jegyüket a vasárnap délután Buda-
pestre induló InterCityre. Pénteken hazafelé
sem sokkal jobb a helyzet, mivel sokszor már
csütörtökön nehéz jegyet kapni. 

LEVENTESORS

A levente intézmény történetét dolgozta fel
legújabb, Leventesors címet viselõ könyvében
Rózsás János író. Az ünnepélyes könyvbemu-
tatón a Halis István Városi Könyvtárban az író
témaválasztását azzal indokolta, hogy mint
minden más intézményre, szervezetre, ame-
lyik a két világháború között mûködött, annyi
sarat, szennyet szórtak rá az elmúlt évtizedek-
ben, hogy a ma élõ nemzedékekben, ha él egy-
általán valamilyen kép ezekrõl, az bizonyos
mértékig – a legjobb esetben is – torzított.
1921-ben született meg a véderõtörvény,
melynek keretében hozták létre a levente in-
tézményt, amely minden 24. életévét be nem
töltött ifjúra nézve kötelezõvé tette a levente-
mozgalomban való részvételt. A törvényalko-
tók felismerték, hogy egyedül a sport tudja
megadni az ifjúságnak azt az emberi tartást,
amelyre egy katonai rendszer felépíthetõ. Az
erkölcsi nevelésre is nagy hangsúlyt fektettek,
csakúgy, mint az erõs nemzeti érzület kialakí-
tására, tudatosítva a jövõ generációjában, hogy
az egyéni jogok mellett állampolgári és haza-
fiúi kötelességek is vannak. A levente intéz-
mény arra is alkalmas volt, hogy a hadsereg
újoncainál lényegesen nagyobb számú fiatalt
vonjanak be a katonai elõképzésbe. Az 1921-
es véderõtörvény a titkos magyar hadsereg
megteremtésére volt hivatott, azzal együtt,
hogy összekapcsolták egészségügyi, sportolási
célokkal és mûvelõdési törekvésekkel. 

– Jómagam és még sok tízezer magyar fia-
tal került a leventeintézmény miatt szovjet ha-
difogságba, ugyanis a szovjetek úgy fogták fel
a leventeintézményt, hogy az a német Hitler-
Jugend tükörmása, és fasiszta ideológiára
épülõ, szovjetellenes partizánmozgalom. Ez az
ideológia mellékvágányra vitte a leventék tör-
ténelmét, pedig a mozgalom létrehozása létér-

deke volt Magyarországnak, hisz Trianon után
annyira leszabályozták a hadsereg létszámát,
hogy még ezt a csonka országot sem tudtuk
volna megvédeni a kisantant államokkal szem-
ben. Másrészt valamiképpen a lelket is kellett
tartani a szétszakított magyarságban. Azt
akarták, hogy ebben a megalázott, megcsonkí-
tott országban egy öntudatos, hazafias, vallá-
sos, maga elõtt célt látó ifjúság nõjjön fel, nem
véletlenül üdvözöltük úgy egymást, hogy:
„Szebb jövõt!” Jövõképet akartak nekik mu-
tatni, nem „enervált”, fásult fiatalság nevelése
volt a cél Önbecsülést, egyfajta egészséges na-
cionalizmust plántáltak a fiatalokba – mondta
könyvérõl a könyvtárban az alkotó.

ÚJ TÖRVÉNYJAVASLAT
Országos kérdésekrõl, a parlament által tár-

gyalt ügyekrõl beszélt Göndör István ország-
gyûlési képviselõ sajtótájékoztatóján. Szó esett a
szakképzéssel kapcsolatos törvényi változások-
ról, a foglalkoztatást támogató lehetõségekrõl,
arról, hogy a kormány a jövõben méginkább
ösztönözni szeretné a szakképzést. Göndör Ist-
ván beszélt a bírósági végrehajtással kapcsolatos
törvényi javaslatról. A módosítási javaslat elõz-
ményét egy fogadóóráján felmerülõ probléma
jelentette, amikor a képviselõ szembesült azzal,
miként lehetséges, hogy hosszú évtizedek mun-
kájával megszerzett javait valaki a lakásmaffia,
vagy más törvényt megkerülõ módszerek alkal-
mazása miatt elveszíti. A törvénymódosításról
hétfõn tárgyalt a Parlament. Ennek lényege,
hogy a végrehajtáskor, a kalapács leütését köve-
tõen az önkormányzatnak harminc napra meg-
nyílik az elõvásárlás joga az adott ingatlanra,
vagyis az önkormányzat eldöntheti, hogy azon
az áron megvásárolja az adott ingatlant, és helyi
rendeletben szabályozhatja, hogy a lakást bérla-
kássá alakítja-e, vagy másutt biztosít lakást a
korábbi tulajdonosnak, és az adott ingatlant
másként hasznosítja. A javaslat érdekessége,
hogy a jövõben a hitelezõk érdeke is jobban ér-
vényesülhet, hiszen nem ár alatt kelnek el az ér-
tékes ingatlanok, s a befolyt pénzbõl az õ kárta-
lanításuk is nagyobb eséllyel oldódik meg. Szi-
gorodnak az árverés körülményei, a résztvevõk-
nek azonosítani kell magukat, az árverésrõl vi-
deofelvétel készül, a kifogás esélyei is javultak.

PLAZA SZÜLINAP
A Kanizsa Plaza 5 éves jubileuma alkalmá-

ból tartottak születésnapi partyt a bevásárló-
centrumban. A nagyszabású rendezvényt Teg-
zes Zsolt, a Plaza igazgatója nyitotta meg, majd
Litter Nándor polgármester mondott köszöntõt.
A Járási Ildikó iparmûvész tûzzománcaiból
összeállított tárlatot Lengyák István pedagógus
nyitotta meg. A megnyitó ünnepi hangulatáról
a Hevesi Sándor Általános Iskola versmondói
és a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés
Mûvészeti Iskola tanulói is gondoskodtak. A
tárlatot egy hónapig tekinthetik meg az érdek-
lõdõk. A jubileumi program Judit és a Zene-
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manók mûsorával folytatódott, a felcsendült vi-
dám dalokat a közönség együtt énekelte a sze-
replõkkel. Nagy közönségsikert aratott Holcz
Gábor bûvész mûsora. A programok kavalkád-
ja közben a kisgyerekeket a Mikulás várta apró
ajándékokkal, s a nagyobbak a Kézmûves Ját-
szóházban készíthettek játékokat karácsonyra.
A szervezõk arról is gondoskodtak, hogy a leg-
újabb módit megismertessék a jelenlévõkkel: a
Cast Models közremûködésével divatshow
gazdagította a programot. Kiegészítésként
sminktanácsadás bõvítette a szolgáltatások lis-
táját. A meglepetéseknek azonban még nem
volt vége: Caramel és Bartók Eszter
MEGAsztárvendégek kápráztatták el hangjuk-
kal a közönséget. A rendezvény zárásaként
karaoke-partyra került sor a Mega Cityben.

HORVÁT VIRÁGKÖTÕK

Harmadik alkalommal került sor a Horvát
Kisebbségi Önkormányzat szervezésében a
csáktornyai virágkötõ szakiskolások karácso-
nyi bemutatójára a városban. A Vasemberház-
ba középiskolások hozták el legszebb munkái-
kat, amelyeket méltán csodálhatott meg a ka-
nizsai közönség. Az új színeket, formákat, a
miénktõl kissé eltérõ stílust felvonultató dí-
szek hamar gazdára leltek, s számos kanizsai
otthon méltó díszeivé válnak a közelgõ ünne-
pen. A találkozó célja, hogy a két város között
minél szélesebb körû, összetettebb kapcsolat
alakulhasson ki, mondta Vargovics Józsefné, a
HKÖ elnöke. 

ÚJRA: KÓRHÁZ
A kórház-privatizációval kapcsolatban tartott

sajtótájékoztatót Cseresnyés Péter, a Fidesz he-
lyi elnöke. Mint mondta, egyre nagyobb nyo-
más nehezedik a Rozgonyi Polgári Egylet elnö-
kére, Miha Tamásnéra. „Felszólítjuk a város-
vezetést – mondta Cseresnyés Péter –, hogy ne
fenyegesse az Egylet elnökét, és ne akarja ki-
zsarolni tõle annak a több mint 10 ezer aláíró-

nak az adatait, akik tiltakoztak a kórház privati-
zációja ellen. Sokan arra fognak gondolni, azért
van szüksége a tiltakozók nevére és címére az
önkormányzatnak, hogy ezeket az embereket
retorziók érjék véleménynyilvánításuk miatt!”
A Fidesz elhatárolódik az önkormányzat törek-
véseitõl és kiáll azok mellett, akik véleményü-
ket vállalva hangot adtak akaratuknak, misze-
rint nem támogatják a kórház privatizációját.

SZDSZ-ES ÉVÉRTÉKELÕ 
Megint eltelt egy év, és ebben a ciklusban a

harmadik évet zártuk – kezdte sajtótájékoztató-
ján Röst János. 2002-ben csõdközeli állapotban
vettük át a várost, 2003. a szigorú, takarékos
költségvetés éve volt, stabilizáltuk a gazdálko-
dást. 2004. a sebességváltás éve volt, az idei év
pedig a gyorsítás éve, a fejlesztések elõkészítése
volt. Számos beruházás zajlott a városban. Röst
János a teljesség igénye nélkül felsorolt közülük
jó néhányat: ide sorolható a Kórház felújítása, a
Fogyatékkal élõk új intézménye, a bagolai lera-
kó, a régi mozi felújítása. A laktanyákban is el-
indult az élet. A városban összefogásra volna
szükség. Sajnálom, a testület nem így mûködik
– mondta Röst János. A FIDESZ három éve a
heti sajtótájékoztatókon elhangzó, a várost és a
politikai ellenfeleit lejárató kampányán kívül
semmit nem csinál. A szakmai vitában nem
vesznek részt. Az MSZP-frakció kettészakadt, a
polgármester támogató mega-, és a polgármes-
tert ellenzõ mini MSZP-frakcióra. 

DÉLVIDÉK RÉGEN ÉS MA
A Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház

a Halottak Napjától Virágvasárnapig címû da-
rabot mutatta be a Hevesi Sándor Mûvelõdési
Házban, melyet Siposhegyi Péter megtörtént
eseményekre és egy szabadkai magyar polgár,
Kende Ferenc naplójának feljegyzéseire tá-
maszkodva írt. A történet 1918 õszén, Halot-
tak napján kezdõdik – ekkor vonultak be a
szerb megszállók Kosztolányi városába –, s
tart egészen 1941 tavaszáig, Virágvasárnapig,
amikor a Délvidék ideiglenesen újra Magyar-
ország része lett. A nézõk nyomon követhették
a magyar könyvek, a kultúra szolgálatába állí-
tó Kende Ferenc hányatott sorsát, s ezzel
együtt Trianon tragédiája, a kisebbségbe szo-
rult délvidéki magyarság megpróbáltatásai is
bemutatásra kerülnek. Mégpedig szokatlan
nyíltsággal rávilágítva arra a szomorú tényre,
hogy  délvidékiek helyzete a második világhá-
ború óta sem sokat változott. A városunkban
is nagy sikert aratott elõadást Andrási Attila
rendezte, a zenét Barabás Zoltán komponálta.
A színpadon Erdélyi G. Herminát, Fazekas
Andreát, Csernik Árpádot, Kálló Bélát és Pé-
ter Ferencet láthatták a nézõk.

KUTYAVIZSGA
Engedelmességi és kísérõ kutyavizsgát tar-

tottak szombaton a Camping úti Kutyaiskolá-
ban. A Dogo Canario és Egyéb Kutyák Klub-
ja által szervezett vizsgán nyolc kutya adott

számot tudásáról. A klub által hatodik éve
megrendezésre kerülõ vizsga több szakaszból
állt. Elõször a fegyelmezõ részre került sor,
majd a forgalomban bizonyíthatták a négylá-
búak s gazdáik, hogy kellõ alapossággal fel-
készültek a megmérettetésre. A vizsga utolsó
szakaszában õrzõ-védõ feladatokat kellett be-
mutatniuk az érintetteknek Biczó Péter nem-
zetközi munkabíró elõtt. A vizsga letétele
után további munkavizsga-lehetõségek állnak
a kutyák és gazdáik elõtt.

MAGYAR SIKER 
A Tungsram nagykanizsai „Hevesi Sándor”

versmondókörének tagjai december 3-4-én a
romániai Szatmárnémetiben megrendezett
„Gellért Sándor” kárpátmedencei vers és próza-
mondó versenyen szép sikereket értek el. Zalán
Barbara 1., Kocsis Edit 2., Csabai Anna 6.,
Miksó Nóra 13., Horváth Zsófia 18., Horváth
Réka 22. lett.

ZELJKO HUDEK A TREND-BEN
A Trend Art Stúdió Galériában Zeljko

Hudek képzõmûvész alkotásaiból nyílt kiállítás
szombaton délután. Az ünnepélyes megnyitón
Wilhelm Gábor, a Kanizsa Trend Kft. ügyve-
zetõ igazgatója köszöntötte az alkotómûvészt
és a megjelent vendégeket, majd Lehota János
tanár szólt a képzõmûvész eddigi pályájáról,
kiállított munkáiról. Kiemelte a színek harmó-
niáját, azt a naivitást, tisztalelkûséget és vi-
dámságot, melyet a képek sugároznak.

RISZÁLTÁK EGÉSZ ESTE
Vasárnap a HSMK-ban, délután háromtól

és este hattól látványos fitness-gálát láthattak
az érdeklõdõk a Szan-Dia Fitness Center szer-
vezõi és versenyzõi jóvoltából. Az egy évti-
zednél is többet megért, szemet gyönyörköd-
tetõ, számos meglepetést ígérõ gála vasárnapi
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programjában új mûsorszámaikkal léptek fel a
Szan-Dia növendékei. A kanizsaiak mellett a
rendezvény vendége volt Posseison Crow, a
Moszkvai Cirkuszfesztivál különdíjasa, Anita
Liliputországból, a Testnevelési Egyetem
trambulincsapata is. A termet zsúfolásig meg-
töltõ közönség a valamivel több mint három
órás mûsorban láthatta a legkisebbek és a leg-
nagyobbak mûsorszámait is, és gyönyörköd-
hetek a fellépõk új ruháiban. 

KANIZSARU
Nagykanizsán a 7-es számú fõútvonal elke-

rülõ szakaszán a Petõfi utcai keresztezõdésben
történt halálos baleset vasárnap reggel. A fõút-
vonalon Budapest felé haladt egy litván felség-
jelû kamion, amikor a Petõfi utcai keresztezõ-
désben oldalról nekihajtott egy kerékpáros. A
79 éves nagykanizsai férfi a baleset során
olyan súlyos sérülést szenvedett, hogy a hely-
színen életét vesztette. A baleset körülményeit
a kanizsai rendõrkapitányság közlekedési osz-
tálya mûszaki szakértõ bevonásával vizsgálja. 

ÚJ HÍD A CSÓNAKÁZÓ-TAVON
Átépítették a Tóparti sétány gyalogos híd-

ját. Az átadáson Litter Nándor polgármester
köszöntötte az egybegyûlteket. Elmondta, is-
mét egy sikeres beruházást tudhatunk a há-
tunk mögött, mely annak a hétszáz millió fo-
rintos beruházásnak a része, melynek keretén
belül utakat, járdákat, hidakat kívánnak létre-
hozni, felújítani. Egy nagykanizsai vállalko-
zóval valósították meg az átépítést, mely azt
bizonyítja, egy „hazai” vállalkozó is képes
jól, magas színvonalon és kedvezõ áron dol-
gozni. Miután átvágták a szalagot, egy hordó
átgörgetésével szentelték fel az új hidat. 

ÚJ ALBUM
A Halis István Városi Könyvtárban mutat-

ták be a Nagykanizsa a régiók kapuja címet
viselõ, új, reprezentatív nagykanizsai fotóal-
bumot. A rendezvényen részt vettek az alko-
tók, a Canissa Kiadó tulajdonosai, Magyar Ti-
bor és Magyar Tiborné, valamint Litter Nán-
dor polgármester is. Az est házigazdája Czupi
Gyula, a könyvtár igazgatója volt. A feltett
kérdések nyomán kiderült: azért vált szüksé-
gessé új album kiadása, mert az elõzõ kiad-
vány mindegyike gazdára talált, s mostanra
már nem volt egyetlen, a várost méltón repre-
zentáló kiadvány sem. A kiadvány képeit Kot-

nyek István készítette. A könyv szövegeinek
többsége Kunics Zsuzsa gondos munkája, aki
elmondta: nemcsak a látogatóknak, az idege-
neknek készült e könyv, hanem azoknak is,
akik nap mint nap elmennek egy-egy szép
kanizsai épület elõtt, megcsodálják azt, és
szeretnének többet tudni róla. 

FILMKLUB
Az Idõsek Filmklubja újra vetít a Halis Ist-

ván Városi Könyvtárban december 12-én hét-
fõn 15 órakor. Ezalkalommal a Csínom Palkó
magyar filmet nézhetik az érdeklõdõk, Nagy
Gábor és Benkõ Péter fõszereplésével. 

ÉGBÕL POTTYANT TÉLAPÓ

Hárs Gergõ, a Szan-Dia Fitness Center
alkalmi mikulása a HSMK színháztermében,
kötélrõl aláreszkedve osztott cukrot kisebb-
nek és nagyobbaknak a vasárnapi ren-
dezvényen.

PIROSRUHÁS VENDÉG A CKÖ-NÉL
Szombaton délután a helyi Cigány Ki-

sebbségi Önkormányzat és az Európai Unió
Roma Ifjúságáért Egyesület „meghívására”

megérkezett a Mikulás a Bogdán János Ci-
gány Kisebbségi Közösségi Házba. Az ün-
nepségen a CKÖ elnökhelyettese, Váradi
Istvánné köszöntötte a gyermekeket és szü-
leiket, miközben betoppant az õsz szakállú,
pirosruhás vendég. A gyerekek dalokkal és
versekkel fogadták a Mikulást, aki a kedves
„gyermekajándékokért” cserébe 120 apró-
ságnak osztott a zsákjából csomagot.

HÁZRÓL HÁZRA JÁRTAK....
Magát megnevezni nem kívánó vállalko-

zó több, mint nyolcvan ajándékcsomagot

ajánlott fel a városban élõ idõs emberek szá-
mára. Az összekészített, élelmiszereket,
pipereholmikat tartalmazó csomagokat a
Családsegítõ Központ és Gyermekjóléti
Szolgálat Mikulása és munkatársai hordták
ki az érintetteknek hétfõn délelõtt. A Miku-
lást és segítõit stábunk is elkísérte. Ezúton
szeretnénk a megajándékozottak köszönetét
tolmácsolni a teljes anonimitást kérõ vállal-

kozónak, aki már sokadik alkalommal szerez
meglepetést a város lakóinak. 

MIKULÁS SZÍNHÁZ 

A Magyar Vöröskereszt által mûködtetett
Családok Átmeneti Otthona a lakókkal kö-
zösen Mikulás Színházat és partit rendezett
december 6-án. A mûsor után megérkezett
az igazi Mikulás is, aki  a gondozónõk segít-
ségével átadta azokat az ajándékokat is,
amelyeket a Vöröskereszt egy németországi
patronálója, névre szólóan állítttatott össze
az ottani gyerekekkel. A partin feltálalt
szendvicset, süteményt a lakókkal közösen
készítették az otthon dolgozói. E program-
mal nyílt meg az intézmény Adventi Játszó-
ház rendezvénysorozata. A szociális alappá-
lyázaton nyert pénzbõl, a Vöröskereszt ki-
egészítésével olyan nyitott kézmûves foglal-
kozásokat, bemutatókat indítanak december
12-16-ig, amelyen nemcsak az otthonban élõ
gyerekek és felnõttek vehetnek részt, hanem
meghívják óvodás és iskolás pajtásaikat is. 

MIKULÁ„SOKK”

DECEMBER 5.

ELÕZETES



6 A HÉT TÉMÁJA: ZÁRSZÁMADÁSA HÉT TÉMÁJA: ZÁRSZÁMADÁS

Mit tart fontosnak az önkormányzati képvi-
selõi munkájában? – tettük fel a kérdést Cser-
ti Tibor képviselõnek.

– Fontosnak tartom, hogy minden egyes bi-
zottsági ülésre felkészülve menjek, és azokat a
kérdéseket, amelyek esetleg az elolvasás idõ-
szakában nem teljesen tiszták, világosak, az
elõkészítõkkel megbeszéljem annak érdeké-
ben, hogy szakmailag megalapozott javasla-
tom legyen a bizottsági szintû tárgyalásokon
és a közgyûlési munka során. Meggyõzõdé-
sem, hogy  az elõterjesztések a legjobb elõké-
szítés mellett is javíthatók még. Az önkor-
mányzati munka jóval sodróbb lendületet vett
ebben a ciklusban, mint a korábbiban volt.
Valószínû, az élet ritmusa hozta magával. Az
EU-ba lépésünkkel a magyar gazdaság egé-
szének, így az önkormányzatnak is jóval na-
gyobb lendületet kellett vennie. Meg kellett ta-
nulni pályázni. Úgy gondolom, ez az önkor-
mányzati ciklus büszke lehet arra, hogy soha
nem látott fejlesztési, felújítási programot va-
lósít meg, rendkívül nagy mértékû fejlesztési
felújítási forrást vont ide a városba, döntõ
részt pályázatok alapján. Megtanult pályáza-
tokat készíteni, lobbizni, és megtanult nyerni!

– Ön szerint milyen volt a 2005-ös év?
– Az átlagosnál nehezebb volt, mert az ön-

kormányzati ciklus azon éve közé tartozik, ahol
az elõkészítõ szakaszok befejezõdtek a nagy

stratégiai döntések megvalósításához, és igazán
a végrehajtásra kellett koncentrálni. Ez tükrö-
zõdik a költségvetés általános helyzetén is. Ah-
hoz, hogy az önkormányzat az általa felvállalt
programot meg tudja valósítani – esetenként vi-
tát is kiváltva –, a korábbiakhoz képest na-
gyobb mértékû hitel felvételére is kényszerült. 

– Sokan aggódnak is a hitelfelvétel miatt a
költségvetésért! 

– A soros gazdasági bizottsági ülésen is felve-
tõdött, vajon rendben van-e a költségvetés! Úgy
vélem, a mûködési szerkezeti költségvetést illetõ-
en rendben van, az alapvetõ szerkezeti egyen-
súly megvan. Hosszabb távon az egyensúlyt biz-
tosítani kell, és a fõ csapás irányát a fejlõdésre,
a fejlesztésre, az önkormányzati stratégiára kell
fordítani. Olyan akkut kérdéseket tett rendbe
2005-ben az önkormányzat, amely a hosszabb
távú érdekeket fogja szolgálni. Még a decemberi
hónap során is hozhat olyan stratégiai döntést
az önkormányzat, ami hatványozottan elõsegít-
heti a város foglalkoztatási helyzetét. Alapvetõ-
en nem oldja meg, de kis lépések sorozatával
nagyot léphetünk elõre. Ezt mondhatom a banki
fõállásomból adódó tapasztalatom alapján is,
hiszen a zöldmezõs beruházások területén is
gomba módra szaporodnak a kis- és közép üze-
mek. Ezek adják majd Nagykanizsa jövõbeni
megélhetésének egy jelentõs hányadát. Ezek az
intézkedések azok, amelyek megalapozhatják a

következõ önkormányzati ciklus stratégiáját.
Szerintem el kell felejteni a négy éves ciklusban
való gondolkodást, és úgy, ahogy az uniós köve-
telmények támasztják, a településeknek a saját
terveiket a régióban elhelyezve kell kimunkálni-
uk. A mostani önkormányzat idõben fölismerte
ezt, és idõben reagált a kihívásokra. Vélemé-
nyem szerint a következõ önkormányzati ciklus
lényegesen kedvezõbb helyzetben fogja kezdeni
a munkáját ebbõl a szempontból. Rossz szemlé-
letet tükröz az a vélemény, mely szerint az ön-
kormányzat elkótyavetyélte a város vagyonát.
Meggyõzõdésem, hogy ez nem igaz. Pár év eltel-
tével, maga a város gazdasági szerkezetének
változása fogja megcáfolni a hitetleneket. Nem a
közvélemény állandó izgatására van szükség,
hanem összefogásra! Én hiszek abban, hogy  a
jövõben Nagykanizsa egy jó hangulatú, élhetõ,
az értékekre figyelõ és azt megbecsülõ  polgár-
várossá  fejlõdik. 

MEGTANULT PÁLYÁZNI, 
MEGTANULT NYERNI AZ ÖNKORMÁNYZAT

A képviselõtestületben dolgozó város-
atyák egy része listáról jutott a testületbe,
így a választópolgárok érdekeinek képvisele-
te rájuk másként megfogalmazódó feladato-
kat ró. Õk nem egy konkrét lakókörzet gond-
jainak, az ott élõk problémáinak megoldását
tekinthetik elsõdleges feladatuknak, annak
ellenére, hogy napi munkájukban, mint az
alábbi beszélgetésbõl kiderül, ez is jelen van.
Feladatuk nem kevesebb, csak más, õk is a
város fejlõdéséért dolgoznak. György Pállal
beszélgettünk.

– Listás képviselõként saját egyedi kerettel
nem rendelkezem, ezért olyan konkrét, egyedi
dolgot, amely ebbõl a keretbõl valósult volna

meg, felmutatni nem tudok. A képviselõtestü-
let munkájában részt véve, azt mondhatom, a
2005-ös évet egy mozgalmas, munkával eltelt
évként tudom értékelni. Sokakkal egyetértés-
ben azt mondom, a város szempontjából egy
nagyon sikeres év volt ez, elsõsorban azért,
mert a város mûködtetési feltételeinek megte-
remtése mellett nagy beruházások finanszíro-
zására is sor került. Az utak, járdák ilyen
mértékû, az egész várost átfogó felújítására
az elmúlt másfél évtizedben nem volt példa.
Az átfogó beruházások elindítása azért is na-
gyon fontos, mert azt szimbolizálja, hogy a
városvezetés koncepcióban gondolkozik, és
az is jól látszik, hogy nemcsak mûködésre
használja a rendelkezésre álló pénzt. A fej-
lesztésekhez a helyi források mellett nagyon
sok állami pénzt sikerült nyerni, ez is az ön-
kormányzat munkáját dicséri, hiszen az önér-
dek-érvényesítés mellett ehhez jól elõkészített
pályázatok is rendelkezésre álltak. A kórház,
a szociális ellátó-rendszer egy-egy részének
felújítása mellett megkezdõdhetett a mozi
rendbetétele, tavasszal indulhat a HSMK re-
konstrukciója, és lehetõség van a csatornázás
problémáinak megoldására is. A fejlõdést
mutatja, hogy az Ipari Park bõvítése szüksé-

gessé vált, és a térségi hulladékkezelõ rend-
szer nagykanizsai létesítményei is megvalósí-
tás alatt állnak.  A költségvetés elõkészítése
során jól látszik, hogy az önkormányzat a jö-
võben is tervez beruházásokat, amelyhez
nyilván állami forrásokra is számít a helyi
erõ mellett.

– Milyen személyes, a város lakóit érintõ
tapasztalatokról számolhat be? 

– Ami a személyes érintettségemet jelenti
az önkormányzati munkában az a szûkebb
lakókörzetemre, a Dózsa György utcára vo-
natkozik, ahol bár elég kései idõpontra
esett, de egy útfelújítás elkezdõdött, a befe-
jezésre várhatóan majd csak tavasszal ke-
rülhet sor. Ezen a területen ismerem jobban
a gondokat erre koncentrálva tettem szóvá,
hogy a Kalmár utcát nemcsak a Dózsa
György utcáig kellene meghosszabbítani,
hanem a 7-es elkerülõ útig.  Ez a törekvésem
sikerrel járt, a mostani tervekben ez a verzió
szerepel, és remélem, hogy jövõre megvaló-
sul. Ezzel párhuzamosan küzdök azért is,
hogy a tehergépjármûvek és a nem helyi-
járatos autóbuszok forgalmát tereljék ki az
elkerülõ útra, és így élhetõbbé váljon a Dó-
zsa György utca. 

BERUHÁZÁSOK, TERVEK 
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A képviselõk évértékelõ sorozatában dr.
Fodor Csabától is arról érdeklõdtünk, milyen
gondokat sikerült megoldania, és melyek
azok, amelyekre csak a jövõben kerül pont.

– A képviselt területtel összefüggésben fel-
merülõ kérdéseket mindig a választóktól ka-
pott észrevételek, panaszok, javaslatok alapján
próbáltam meg képviselni – kezdi a képviselõ.
– Ezek többnyire fogadóórákon, sok esetben
egyedi megkeresések során merültek fel. Elég
sok nyílt probléma van a választókerületem-
ben. Az egyik ilyen, amit részben sikerült meg-
oldani, a Honvéd utcai szennyvíz-kérdés. Ez
még ma sem rendezõdött megnyugtatóan, egy-
részt a vízvezeték cseréje, másrészt az út- és
járda helyreállítás miatt. Amint ez megvalósul,
azon kell elgondolkozni, miként lehet a forgal-
mat csillapítani, hogy ne átközlekedõ-útnak
használják az utcát a nagy tehergépjármûvek. 

– Csak itt van gond az utakkal?
– A választókörzetem egészében probléma

az utak és járdák siralmas állapota. Ebben az
önkormányzatnak nagy felelõssége van, hibá-
ja mindenképpen az, hogy nem folyamatosan
és évrõl évre meghatározott, elkülönített ösz-
szegeket fordított az utakra, hanem valami ok-
nál fogva csak most kezdõdtek el a felújítások.
Nyilván az idõ majd eldönti, hogy valóban jók
lesznek-e a most rendbetett utak, járdák, vagy
ismét hozzájuk kell nyúlni. Többször hallat-
tam a hangomat az akadálymentesítés megol-
datlansága miatt, igaz, ez egy-két helyen meg-
valósult a körzetemben. Sokszor szó esett az
új bevásárlóközpont körüli járdákról, a kiala-
kítás szükségességérõl. Mostanra ezek egy ré-
sze szintén megvalósulni látszik.

– A nyár folyamán képviselõi indítványban
tett javaslatot a Péterfi iskola problémáinak
orvosolására. Holt tart ez az ügy?

– A Péterfi iskola az egyetlen olyan iskola a
városban, amelynek nincs bekerített udvara,
szabadtéri létesítményeit sok esetben, az isko-
lán kívüli idõben nem rendeltetésszerûen hasz-
nálják, így ezek az eszközök hamar megrongá-
lódnak, tönkremennek.  A képviselõi keretem
jelentõs részét az iskola körül elhelyezkedõ,
külsõs sportpályák rendbetételére fordítottam,
a másik részt a Vívócsarnok felújítására. 

A keleti városrészben, a 8. sz. választókör-
zetben lakókat Gelencsér Gábor képviseli a
közgyûlésben. 

– Az elmúlt hónapok során elég sok fejlesz-
tésbe belekezdtünk. Hogy csak néhányat említ-
sek: soha nem tapasztalt méretekben, a város
számos pontján került sor útfelújításokra. Saj-
nos ezeknek a munkálatoknak egy részét a pá-
lyázati pénzek késõi érkezése miatt még nem si-
került befejezni. Közlekedésbiztonsági szem-
pontból is fontos, hogy elkészült a szabadhegyi
csomópont. Néhány hónappal ezelõtt elkezdõ-
dött a volt mozi épületének rekonstrukciója is.
Összesen több mint öt milliárd forintot nyert az
önkormányzat a beadott pályázatokon, és ez or-
szágosan is kiemelkedõ eredménynek számít. Jó
úton halad az Ipari Park ügye is, hiszen lassan
normalizálódik a vállalkozók helyzete, az új be-
fektetõk is megjelentek a területen. Nemrégiben
döntött a közgyûlés a volt Thúry laktanyát érin-
tõ terület értékesítésérõl, melyre elõnyös feltéte-
lekkel sikerült befektetõt találni, s ezzel egy új
beruházás elindulásának lehetõséget teremteni.
A terület egyharmadáért közel akkora összeg-
hez jut az önkormányzat, mint amennyire ere-
detileg az egész területet felértékelték. Össze-
gezve azt mondhatjuk tehát, hogy a város fejlõ-
désnek indult, és ezt a folyamatot szeretnénk a
következõ évben is a munkánkkal elõsegíteni.

– Október eleje óta tölti be a Szociális és
Egészségügyi Bizottság elnöki tisztét. Mi a
véleménye a bizottságban folyó munkáról?

– A Szociális és Egészségügyi Bizottságban
a kezdetektõl fogva politikai csatározásoktól
mentes, magas színvonalú szakmai munka fo-
lyik. Feladataink ellátásában mindenkor szá-
míthatunk a Szociális Osztály segítségére. Az
általuk készített elõterjesztésekbõl könnyû
dolgozni, hiszen azok mindig egyértelmûek,
minden, a döntéshozatalhoz szükséges infor-
mációt tartalmaznak. S hogy a szociális terü-
leten mi minden történt az elmúlt hónapok-
ban? Csak két dolgot emelnék ki: ötven lakás
megvásárlásával tovább nõtt a szociális bér-
lakások száma Nagykanizsán – ezek kiutalása
még folyamatban van –,  valamint az önkor-
mányzat sikeres pályázatának köszönhetõen
õsszel átadták a Csellengõk Házát.

Halász Gyula választókörzete a 9-es, dol-
gozik a Városfejlesztési Idegenforgalmi és
Környezetvédelmi Bizottság tagjaként és az
SZDSZ frakció vezetõjeként is tevékenyke-
dik. Így kezdi beszélgetésünket: én még nyá-
ron is tartott fogadóórákat... 

– A 9-es választókörzet a Városkapu körút,
a Péterfai utca, a Munkás út egy részét és a
Zemplén páros oldalát jelenti. Fogadóóráimat
szombatonként tartom rendszeresen. Azért
ilyenkor, hogy aki hét közben munka után nem
tud felkeresni, az megtaláljon ezen a napon
délelõtt a Városkapu körúti Stílus bútorház-
ban. Mindig van, aki felkeres jogos magán-
vagy közérdekû üggyel. 

– Mi valósult meg a körzetben az idén? 
– A sort a Péterfai utcában található szenny-

víz-átemelõ rekonstrukciójával kezdeném.
Felújítottuk a villamos hálózatot és egy olyan
szagtalanító berendezést helyeztünk el, ami
javította a közelben élõk komfortérzetét. Jelen-
tõs mértékû járda-felújításokra volt példa a
Székelykertben és a Városkapu körúton. Kiala-
kítottunk egy tíz férõhelyes parkolót a Péterfai
utca 1. szám alatt. A körzetben egy körforgalom
is épült, melynek munkálatai nemrég fejezõdtek
be. Teljes körûen elvégezték a csapadékvíz el-
nyelõk tisztítását is. A Péterfai utcában találha-
tó egy hobbikert, melyet éves szinten száz forin-
tért lehet bérelni. A jelentõsége abban van,
hogy ez a föld kihasználatlan volt, ugyanis itt
fut át egy gázvezeték és egy hírközlési kábel,
ezért beépíteni nem lehet. Tettem egy indít-
ványt, hogy adjuk oda olyan embereknek ezt a
területet, akik gondját viselik, megmûvelik. Az
indítvány meghallgatásra talált, s a kisnyugdí-
jasoknak, illetve azoknak, akik egy kis kereset
kiegészítést akartak, így tudtunk kertet adni. 

– Mi szerepel még a terveiben? 
– Az út- és járdarekonstrukció folytatása

fõként a Városkapu körúton még elvégzendõ
feladat. Új járdaszakaszokat és parkolóhelye-
ket kívánok kiépíteni a Városkapu 11-es szám-
nál, illetve a Munkás utcában. Itt jelentkezik
egy olyan probléma, hogy a házak építésekor
nem alakítottak ki megfelelõ parkolót, ezért a
szemétszállító autó nem tud bemenni az utcá-
ba az ott parkoló jármûvek miatt. 

NYÍLT PROBLÉMÁK JOGOS ÜGYEINK FEJLÕDÉSBEN
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A HSMK Kamaratermében került sor Nagykani-
zsa Város Vegyeskarának születésnapi koncertjére.
Az idén harminc éves kórus létrejöttének történeté-
rõl, a jelen történéseirõl Kálovics Ferenccel, a kó-
rust mûködtetõ Cantare ‘97 alapítvány kuratóriumá-
nak elnökével beszélgettünk.

– Hogyan jött létre a vegyeskar?
– Arany Ida volt a kórus megalapítója, õ álmodta

meg ezt az egészet, s õ vitte fel arra a magas szintre,
amelyet még ma is tart a kórus. Ida 1975-ben gon-
dolt egy nagyot az akkori mûvelõdési ház vezetéssel,
és a kanizsai énekes hagyományokra alapozva – hi-
szen tudvalévõ, hogy a gépgyárnak volt egy nagyon
híres kórusa, és a MÁV Kodály Zoltán Mûvelõdési
Háznak is volt egy  – elkezdte szervezni a veg-
yeskart. Meghirdették a kórusindítást, s több százan
jelentkeztek. A jelentkezõkbõl kiválasztott közel hat-
vanfõs magból jött létre a kórus harminc éve. 

– Milyen minõsítési utakat jártak be?
– A kötelezõ lépcsõfokokat megtette az énekkar, a

megyei dalos-találkozókról általában aranyminõsíté-
seket hozott el, 1979-ben pedig a hivatalos minõsítésen
is átesett, ekkor Fesztiválkórus minõsítést kapott . Ezt a
minõsítést még két alkalommal megismételte Arany
Idával a vegyeskar. 

– Ön mikor került az együttesbe?
– 1983. február elsején még Arany Ida csábított el.

Nem bántam meg, mert hihetetlen sok élményt, har-
móniát és szépséget kaptam az énekléstõl. Nem titok,
annak idején egyetlen egy módja volt annak, hogy az
ember szolgálati útlevéllel Nyugat-Európát látogassa,
s mi ezt szorgalmasan meg is tettük. Jártunk Németor-
szágban, Ausztriában, Hollandiában, Finnországban,
Norvégiában, és Olaszországban is. Mindenütt öreg-
bítettük az ország és Nagykanizsa hírnevét. Természe-
tesen, ahová mentünk, onnan az énekkarok partner-
ként visszajöttek hozzánk, és vendégül láttuk õket
ugyanúgy, sõt sokkal jobban, hiszen mindig megpró-
báltunk többet adni, mint amennyit kaptunk.

– Az évtizedek során többen is dirigálták a kart. 
– Arany Idát a karnagyok sorában egy rövid idõre

Baráth Yvette követte, aztán Katona Noémi, majd
Serfõzõné Horsetzky Márta dirigálta kart, õt ismét
Katona Noémi követte, akivel a kar eljutott a hang-
versenykórus minõsítésig. Ez a magyar amatõrkórus
minõsítési rendszerben a legmagasabb fokozatot je-
lenti. Noémit Kollonay Zoltán követte, majd Németh
Renáta vezette ez év januárjáig a kórust, majd febru-
ártól Hajdú Sándorral dolgozunk együtt, aki Kodály
és Bárdos tanítványa volt, és mindent tud a zenérõl.
Mostanra a város megoldotta a lakhatását és a jutta-
tását is, így azt mondhatjuk, sínen van az énekkar.

– Még a fülünkben ott cseng a jubileumi koncert,
de a kérdés adódik. Mikor hallhatjuk  a kórust leg-
közelebb?

– Már készülünk a hagyományos karácsonyi koncert-
re, amely december 15-én lesz a Felsõtemplomban. Haj-
dú Sándor írt a karnak egy karácsonyi kantátát, amely-
nek az õsbemutatójára is e koncert keretében kerül sor.

– Mennyire állandó a tagság?
– Mindig vannak változások, hiszen a középisko-

lások egyetemre mennek, a lányok férjhez mennek,
gyereket vállalnak, aztán sokan visszatérnek, mások
elmennek a városból, szóval van mozgás. A fiúknál
nem ilyen nagy a fluktuáció. A kórusban ma is énekel
még két alapító tag.

– Mi tart három évtizeden át össze egy kórust?
– A zene szeretete, az, hogy az éneklés egy pihentetõ,

kikapcsoló tevékenység. A másik összetartó erõ a ba-
rátság, az egymáshoz fûzõ kapcsolatok, ami abban
nyilvánul meg, hogy próbák után a kemény mag még
beül egy vendéglõbe, és nemcsak a kórussal kapcsola-
tos gondjainkat beszéljük meg, hanem az élet dolgait is. 

– Milyen formában mûködik a kórus?
– 1997-ben hoztuk létre a Cantare ‘97 elnevezésû

alapítványt, azért, hogy a szponzoroktól érkezõ pén-
zek kezelhetõvé váljanak. Annak idején még jelentõs
támogatást kapott a kar: a CWG-t, a Kanizsa Trendet
említeném a legjelentõsebbek között, de emellett más,
kisebb vállalkozások is segítették a kórus mûködését. 

– Ma nem számít divatosnak a komolyzene, a kó-
rusmuzsika. Mekkora erõt kíván önöktõl ennek a
komoly magyar hagyományokkal rendelkezõ mûvé-
szeti ágnak az életben tartása?

– Nehéz fennmaradni, hiszen a koncerteken egyre
kevesebben vannak. Az emberek nagy része ma nem
ér rá szórakozni, nem járnak sehová, a munka után
mindenki hazaigyekszik. Húsz éve még zsúfolt volt a
Felsõtemplom a koncertjeinken, tíz éve, amikor a
Nemzetközi Kórusfesztivált rendeztük a kar husza-
dik születésnapja kapcsán, még tele volt az ötszáz
fõs színházterem, ma ez nem megy. Tudomásul kell
venni, hogy rétegmûfajjá változott a kóruséneklés. 

– Hogyan finanszírozhatók a külföldi fellépések?
– Ahhoz, hogy külföldön is ismerjenek bennünket,

hogy ott is felléphessünk, a kórus tagjainak jó mélyen
a saját zsebükbe kell nyúlniuk. A várostól kulturális
pályázaton ötszázezer forint volt eddig a legtöbb,
amit nyertünk, ehhez mi még hozzátettünk kétmillió
forintot, hogy a kórus éves mûködését biztosítani tud-
juk. Minden énekes havi tagdíjat fizet, és az adott fel-
adatok megvalósításához ezen felül még újabb és
újabb anyagi áldozatokat is vállalnak a kórustagok. 

D. É.

ÉLMÉNY, SZÉPSÉG, HARMÓNIA
A József Attila emlékévet záró

városi rendezvényére került sor a
Móricz Zsigmond Mûvelõdési
Házban. Elsõként Farkas Tibor,
az intézmény igazgatója köszön-
tötte a résztvevõket, majd Litter
Nándor polgármester nyitotta
meg az emlékestet. 

– Mindannyiunknak mást és
mást jelent József Attila, versei je-
lentõs része azonban mindenki
számára elgondolkodtató üzenete-
ket hordoznak. „Valami nagy tüzet
kellene rakni, hogy annál mele-
gedhessenek az emberek.” – idéz-
te a költõ sorait a polgármester. 

A köszöntõ szavakat követõen
Czupi Gyula, a Halis István Városi
Könyvtár igazgatója nyitotta meg
a József Attila minden formában
címû fotókiállítást, amely azt mu-
tatta be, hogy a költõvel kapcso-
latban milyen formában, milyen
adathordozókon juthatnak infor-
mációhoz a könyvtárba betérõk.
Az önkormányzat az emlékév ke-
retében rajz-, illetve versmondó
pályázatot is hirdetett, melynek
eredményhirdetésére a záró ren-
dezvényen került sor. A rajzpályá-
zat elsõ helyezettjei: Szabó Kira
(Rozgonyi Óvoda), Bogdán Csilla
(Bolyai Ál. Isk.), Bednyák Noémi
(Hevesi Ált. Isk.) és Buzsáki And-
rea (BLG). A versmondóknál Ba-
lázs Enikõ (Rózsa Óvoda), Varga
Katalin (Kõrösi Csoma Sándor
Ált. Isk.) és Meggyes Melinda
(Hevesi Isk.) állhatott a képzelet-
beli dobogó legfelsõ fokára.

A díjak átadását követõen
Sajni József az Oktatási-, Kulturá-
lis-, Ifjúsági és Sportbizottság el-
nöke gratulált a helyezetteknek,
majd összegezte az emlékév ta-
pasztalatait. Mint mondta, színes,
változatos, gazdag programok vé-
géhez értünk, méltóképpen hajtot-
tunk fejet a 20. század egyik leg-
nagyobb magyar költõje elõtt. 

A program Jelenczki István
Hagyaték címû filmjének vetíté-
sével folytatódott, majd dr.
Garamvölgyi László Hogyan halt
meg József Attila címû könyvét
mutatták be. A könyvbemutatót s
a szerzõvel történt beszélgetést
követõen a költõ verseibõl tartot-
tak felolvasóestet. A programot a
Kaláka együttes koncertje zárta.

EMLÉKÉVET
ZÁRTAK
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A Piarista Rend alapítója a Pireneusok déli
lejtõjén 523 méter magasan fekvõ, sóter-
melésérõl nevezetes kis faluban: Peralta de la
Sal-ban született, valószínûleg 1557. szep-
tember elején. 1592. februárjában érkezik Ró-
mába, négy évvel késõbb, 1596-ban belépett a
palota szomszédságában szervezõdõ Szent
Apostolok testvéri társulásba, amely a szegé-
nyek és betegek látogatását, támogatását tûzte
ki célul. Látogatásai során megismerkedett a
nyers és fájdalmas római valósággal. Figyel-
mét különösen magukra vonták a képzetlen és
neveletlen fiúgyerekek. 

A gyerekkortól függ az egész élet, a sze-
gény gyereknek is joga van az oktatásra-neve-
lésre. Ezt az alapvetõ emberi jogot õ látja meg
elõször. Praktikus ember lévén rájön, hogy a
fölemelkedéshez nem elég a jámbor társulatok
vasárnapi hitoktatása: iskola kell és nevelés.
Ez teszi lehetõvé, hogy a proletárgyerek is
szabad emberként illeszkedjék be a társadalom
életébe.  1597. áprilisában a Trastevere egyik
plébániáján, a Santa Dorotea templom sekres-
tyéjében rábukkant egy kis iskolára, amelyben
a Keresztény Tanítás testvérület tagjai elég ol-
csón tanítottak. József atya beiratkozik a társu-
lásba és a plébános beleegyezésével õszre
meghirdeti az ingyenes oktatást a szegény fiúk
számára. Bõven vásárol tollat, tintát, papírt,

még könyveket is az új tanulóknak. A fiúk pe-
dig jönnek, hamarosan ki kell bérelni a szom-
széd házat is. A szegények iskolája, Európa el-
sõ ingyenes népiskolája a scholae piae, kegyes
iskola nevet viseli majd, mert alapítvány híján
könyörületre, segítségre szorul, alamizsnából
tartható fönn. Az iskola atyja és mozgatója vi-
tathatatlanul Padre Gioseppe.  

Az elsõ ingyenes népiskola megalapítója
nem mondott le arról a szabadságról, hogy a
rendi intézetekben 9 év alatt a humán tudomá-
nyok teljes ciklusát is tanítsák, lehetõvé téve az
egyetemre jutást. Fontos szerepet szánt a mate-
matikának és a népnyelvnek. Az oktatásban há-
rom antibarokk tulajdonságot szorgalmaz: rö-
vidség, egyszerûség és világosság. Az új iskolá-
ba olyan tanítók kellettek, akik egész életüket
rátették a fiatalok szolgálatára. Kalazancius leg-
közelebbi munkatársaiból szerzetesközösséget
szervezett, annak tagjai az egyház õsi hagyo-
mányai szerint lemondtak a családalapításról,
és életre szóló fogadalommal kötelezték magu-
kat arra, hogy a fiatalok közt munkálkodnak.
Az új szerzetesrend az elsõ tanító rend, vagyis
olyan szerzetesközösség, amely fõ feladatának
az iskolában végzett oktató-nevelõmunkát te-
kinti. Tagjait magyarul piaristáknak nevezik.
Az új iskola az elemi ismeretektõl az egyetem
küszöbéig vezette el a tehetséges diákokat. Aki

hamarabb abbahagyta a tanulást, mesterséget
tanult, és mûvelt iparosember lett belõle.
Kalazancius vállalkozásának hamarosan olyan
jó híre támadt, hogy a piaristákat más városok-
ba is hívták, sõt más országokba is. 

Napjainkban szerte a világon – Olaszor-
szágtól Kamerunig, Japántól Mexikóig – 143
iskolában, 97 plébánián, 131 lelkészségen
8000 munkatárssal együttmûködve közel
másfélezer piarista él, dolgozik Kalazanci
Szent József nyomdokaiban.  A mai Magyar-
ország akkor még török hadak felvonulási te-
rülete volt, de fönn a Tátra tövében, Podolin-
ban 1642-ben otthonra talált a piarista rend,
azóta megszakítás nélkül mûködik Magyaror-
szágon. Volt idõ, amikor a történelmi Ma-
gyarország területén több mint húsz piarista
iskola mûködött, közöttük a nagykanizsai is. 

Szombaton a Jézus Szíve templomban a
rendalapítóra emlékeztek a kései utódok. Ün-
nepi szentmisét Dr. Paskai László nyugalma-
zott esztergomi prímásérsek mondott, majd a
pécsi Hírös Pannónia Régi Zenei Együttes
hangversenyére került sor. Este a Szent Pom-
píliusz (piarista) templomban dr. Székely Já-
nos a PPKE biblikus teológia professzorának
elõadását hallgathatták meg, majd adventi
gyertyagyújtással zárult a programok sora.

-dé-

KALAZANCI SZENT JÓZSEF EMLÉKEZETE

Az MSZP zalai területi szövetségének
küldöttgyûlésén elfogadták az országgyû-
lési választásokra létrehozott, 15 jelöltbõl
álló területi listát, amelyet Göndör István,
a párt jelenlegi frakcióvezetõ-helyettese
vezet. Ezzel befejezõdött az MSZP területi
listaállítása – közölte Góra Balázs megyei
ügyvezetõ alelnök.

A 35:20-as szavazataránnyal elfogadott te-
rületi listára Göndör István a 2. számú nagy-
kanizsai választókerület jelöltjeként került.
Zala megye öt egyéni országgyûlési válasz-
tókerületének pártjelöltjei közül négyen elõ-
ször szerepelnek. Így Kiss Ferenc, a Zala
Volán fõosztályvezetõje és városi MSZP-el-
nök, Mohácsi József, Keszthely polgármes-
tere, valamint Pásztohy András, a Földmû-
velésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
politikai államtitkára s végül Baracskai Jó-
zsef mérnök, az MSZP Zala megyei elnöke a
jelölt. A lista 11. helyét kapta a nagykanizsai
Váradi Istvánné megyei közgyûlési tag, a
Roma Nõk Országos Egyesületének az elnö-
ke, a 12. helyen pedig Egervári Klára, a za-
laegerszegi Hevesi Sándor Színház színésze
van – mindketten pártonkívüliek. A zalai
közgyûléssel mind a 174 választókerületben
befejezõdött az MSZP területi listaállítása. 

GÖNDÖR ISTVÁN 
A LISTAVEZETÕDecemberi esedékes ülését tartotta 6-án a

Honvéd Kaszinóban Nagykanizsa Megyei Jo-
gú Város Idõsügyi Tanácsa. Elsõként Büki
Pálné, a Hölgyklub elnöke értékelte az „Idõ-
sekért Nagykanizsán” ünnepi hetet. Elmondá-
sa szerint jól sikerült az esemény, mely fõként
a szervezettségnek köszönhetõ. A hét kiemel-
kedõ napjainak bizonyult a  szépészeti és a
sportnap. Az idei évi tapasztalatokat fel-
használva még gazdagabbra szervezik a jövõ
esztendei programokat. 

Szó esett a 2005. évi munkaterv feladatai-
ról, azok sikereirõl. Farkas Zoltán értékelte
röviden a leköszönõ esztendõ eseményeit,
majd a 2006. évi munkaterv feladatainak ter-
vezetérõl mondhattak véleményt a tanács tag-
jai. Ezt Litter Nándor is kiegészített pár do-
loggal. Többek között javaslatot tett egy ön-
kéntes valamint egy egészségügyi programra.
A tanács tagjai foglalkoztak az idõsek fogadó-
órájának ügyével, melynek az a célja, hogy
bármely idõs embernek problémája adódna,
akkor segítenének megoldani azt. Nem az il-
letõ helyett oldanák meg a problémáját, ha-
nem segítséget nyújtanának neki a probléma
megoldásában. A tervek szerint a fogadó óra
minden hónap második keddjén lenne a Hon-
véd Kaszinóban 9.00-12.00 óra között. A
pontos idõpontot a média útján közölnék. 

IDÕSEINK ÜGYEI
Az Országos Cigány Önkormányzat rendezé-

sében a Kodály Zoltán Mûvelõdési Házban Kö-
zös összefogással a Zala megyei cigányság ér-
dekképviseletéért címmel tartottak szakmai ta-
nácskozást. A konzultáció a 2006-os parlamenti
választásokra való felkészülés jegyében zajlott. 

Elsõként az OCÖ elnökhelyettese, egyben az
MCF Roma Összefogás elnöke, Balogh József
szólt a résztvevõkhöz. Mint mondta, szervezetük
nem kisebb célt tûzött maga elé, mint hogy elin-
dul és sikeresen szerepel a jövõ tavaszi választá-
sokon. Ehhez azonban a cigányság összefogásá-
ra van szükség. Úgy vélte: mivel az évek során
nyilvánvalóvá vált, hogy egyik politikai erõre
sem számíthatnak, ezért saját kezükbe kell ven-
niük sorsuk irányítását. Szegénységben élnek a
romák, amin változtatni kell: meg kell szervezni-
ük érdekképviseletüket. Erre van reális esély, hi-
szen a roma voksok száma 300-350 ezer. Kiss
Jánosné, az MFC Baranya megyei elnöke is arra
biztatta a jelenlévõket, tavasszal ne a pártokra,
hanem az MFC Roma Összefogás jelöltjeire
szavazzanak. 

Ezt követõen bemutatkoztak a zalai jelöltek.
A 2. sz. választókerületben – azaz Nagykani-
zsán és környékén – Sütõ János neve mellé vár-
ják az x-et tavasszal a romák. A rendezvény má-
sodik felében a résztvevõk megalakították a
szervezet megyei ifjúsági-, valamint nõi tagoza-
tát, megválasztották azok vezetõit.

ROMA ÖSSZEFOGÁS



December 115. ccsütörtök

December 114. sszerda

December 113. kkedd

December 112. hhétfõ

December 111. vvasárnap

December 110. sszombat

December 99. ppéntek

06:30 Krónika 06:53 K'arc - Miku-
lás koncert, Hírös Pannónia, József
Attila élete képekben 07:19 Jelkép -
református 07:30 Krónika 07:42 Jö-
võ 7 - Utak, Vívás 08:08 Adjuk ma-
gunkat 08:19 Krónika 17:00 Bizton-
ságos államhatár. 2. rész 17:30
Dombország 18:00 Krónika 18:14
Mese 18:18 Jelkép - katolikus 19:00
Krónika 19:14 Nyugati régió 19:40
Adjuk magunkat 19:50 Krónika
20:01 ism. 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00
Holtvágányon -  amerikai filmdráma
23:00 Maksavízió 23:30 Különjárat 

06:30 Krónika 06:53 Nyugati régió
07:19 Jelkép - katolikus 07:30 Kró-
nika 07:42 K'arc 08:08 Adjuk ma-
gunkat 08:19 Krónika 08:30 Gyer-
mekmûsor 09:00 Teleshop 09:30
Biztonságos államhatár. 2. rész.
10:00 Infómánia 10:30 Magazin
11:00 Pénzhalász 17:00 Trendi
18:00 Tölcsérhálós pókok 18.30 Ad-
juk magunkat 18.40 Én és a nagy-
apám 20.14 Ópusztaszeri Emlékpark
20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Bencze
show 21:30 Az igazság nyomában -
amerikai filmdráma 23:30 Különjá-
rat 

06:30 Én és a nagyapám 08.00
Ópusztaszeri Emlékpark 08:20 Jel-
kép - Krisztus Szeretete Egyház
08.30 Gyermekmûsor 09:00
Teleshop 09:30 Gyógyulj velünk!
10:00 Trendline 10:30 Trendi 11:00
Pénzhalász 17:00 Magazin 18:00
Szárnyas farkasok 18:30 Adjuk ma-
gunkat 18:40 Dollárpapa 20:25 Fõ-
zõcske - élesztõpástétom 20:30 HÍR-
HÁLÓ 21:00 Maksavízió 21:30
Féktelen folyó - amerikai film 23:30
Bencze show 

06:30 Dollárpapa 08.00 Adjuk ma-
gunkat 08.10 Fõzõcske - élesztõpás-
tétom 17:00 Trendline 18:00 Króni-
ka 18:10 Házsártos nyúlmama 18:15
Jelkép - adventista 19:00 Krónika
19.10 Kanizsa DKK - Zala Volán
NB I-es nõi kosárlabda mérkõzés
20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Gonosz bi-
rodalom -  hongkongi akciófilm
23:00 Dokumentumfilm 23:30 Kü-
lönjárat 

06:30 Krónika 06:30 Krónika 06:53
Szárnyas farkasok 07:19 Jelkép - ad-
ventista 07:30 Krónika 07:42 Nyu-
gati régió 08:08 Adjuk magunkat
08:19 Krónika 17:00 Önkormányza-
ti ülés közvetítése 19:00 Krónika
19:13 Önkormányzati ülés közvetí-

tése vagy 19:13 Házban ház körül:
Mézeskalács, gyümölcsfaragás, ka-
rácsonyi készülõdés, házi jelzõrend-
szer 19:40 Adjuk magunkat 19:50
Krónika 20:00 Nyugati régió 20:30
HÍRHÁLÓ 21:00 Gyagyás család -
amerikai vígjáték 23:00 Gyógyulj
velünk! 23:30 Bence-show

06:30 Krónika 06:42 Önkormányza-
ti ülés közvetítése vagy 06:53 Ház-
ban ház körül 07:19 Jelkép - katoli-
kus 07:30 Krónika 07:40 Nyugati
régió 08:10 Adjuk magunkat 08:19
Krónika 17:00 Egészségmagazin
18:00 Krónika 18:14 Mese: Advent
megünneplése 18.21 Jelkép - evan-
gélikus 19:00 Krónika 19:14 Jövõ 7
- A bolognai folyamat, Úszás 19:40
Adjuk magunkat 19:50 Krónika
20:01 Házban ház körül 20:30 HÍR-
HÁLÓ 21:00 Börtönbosszú ameri-
kai akció-krimi 23:00 Trendline - a
divatmagazin 23:30 Biztonságos ál-
lamhatár. 2. rész 

06:30 Krónika 06:53 Jövõ 7 - A bo-
lognai folyamat, Jövõ 7 - Úszás
07:30 Krónika 07:42 Házban ház
körül 08:08 Adjuk magunkat 08:19
Krónika 07:00 Dokumentumfilm
18:00 Krónika 18:14 Mese 18:19
Jelkép - református 19:00 Krónika
19:14 K'arc - Juhász Gábor Trió
koncertje, Zeljko Hudek kiállítása,
Halottak Napjától Virágvasárnapig
19:40 Adjuk magunkat 19:50 Króni-
ka 20:01 Jövõ 7 - A bolognai folya-
mat, Úszás 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00
Célpont a múltban amerikai sci-fi
23:00 Infómánia - multimédia maga-
zin 23:30 Trendi életmódmagazin 
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MÛMÛ SS OROR AA
December 9 – December 15

Javában zajlanak az útfelújítások Nagykanizsán. Mivel az idõjá-
rás nem igazán kedvez az útépítéshez, a közmûkiváltások is okoz-
nak gondot, ezért néhány helyen csúszással is számolni kell.

Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,

Széchenyi tér 5-9.
93/516-634

OKÉV nyt. szám: 01003202
Akkreditált Felnõttképzési

Intézmény, Akkreditált pro-
gramokkal! (Igénybe vehetõ a

törvényben elõírt adókedvezmény)

TANFOLYAMOT
INDÍT

december 8-án 16 órától
„C” és „C+E”

december 15-én 16 órától
nehézpót „D”

december 12-én 16 órától
hétköznapi

december 21-én 16 órától
gyorsított  személyautó-, mo-
tor és segédmotor kategóriák-
ban ingyenes elmélettel

Részletfizetés! 
Ingyenes elmélet! 

A Farkas Ferenc 
Zene- és Aranymetszés

Mûvészeti Iskola 
rendezésében

TTARKAARKA
KONCERKONCERTT

Baráth Yvette énekes
növendékeinek koncertje 

A koncerten közismert operett
és musical részletek, örökzöld
dallamok hangzanak el zenész

barátaink részvételével.

Mindenkit 
szeretettel várunk!

2005. december 10-én,
szombaton 15.00 órakor

a Honvéd Kaszinó
Tükörtermében
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A betegség okairól, a diagnosztizálás lehe-
tõségérõl a Nagykanizsán is gyógyító dr. Ko-
vács László tüdõgyógyász szakorvossal, a Ta-
polcai Barlangkórház Rehabilitációs osztályá-
nak osztályvezetõ fõorvosával beszélgettünk. 

– Valóban olyan súlyos problémát képvisel
a COPD?

– Az Egészségügyi Világszervezet elõrejelzése
szerint 2010-re Európában is a COPD –
krónikus obstruktív légúti betegség – lesz a ne-
gyedik vezetõ halálok, amelyet csak a szívinfark-
tus, az agyvérzés és a tüdõrák elõz meg. Ugyan-
akkor a betegségrõl, annak mibenlétérõl, valódi
veszélyeirõl – sõt, egyáltalán a létezésérõl – szin-
te semmit nem tud a lakosság. A probléma nagy-
ságát érzékelteti, hogy miközben a becslések sze-
rint Magyarországon több mint félmillió embert
érint a COPD, a tüdõgyógyászati hálózatban
nyilvántartott, és kezelésben részesülõ páciensek
száma mindössze hatvanezer körül van. 

– Mit kell tudni errõl a betegségrõl?
– A betegség lényege, hogy a dohányfüst ká-

ros összetevõi az évek folyamán a tüdõ krónikus
gyulladását okozzák. Ennek következtében króni-

kus köhögés, fokozott váladékképzõdés, majd
egyre súlyosbodó nehézlégzés, fokozódó lég-
szomj, „levegõtlenség” alakul ki, ami a betegség
elõrehaladott stádiumában korlátozza a betegek
mozgását, fizikai terhelhetõségét. Végül a tüdõ
nem képes a szervezet oxigénellátását biztosíta-
ni, a betegségnek ebben a stádiumában folyama-
tos otthoni oxigénterápia válik szükségessé. 

– Kik a legveszélyeztetettebbek?
– A COPD-ben szenvedõ betegek többsége –

mintegy 90 százaléka – dohányos. A dohányo-
sok több mint ötödénél elõbb-utóbb fellép ez a
betegség. Ma a COPD-t tekintjük a leggyako-
ribb és talán a legkönnyebben megelõzhetõ ha-
láloknak, hiszen a dohányzás elkerülésével, va-
lamint idõben történõ abbahagyásával a meg-
betegedések és a halálesetek túlnyomó többsége
megelõzhetõ lenne. Az elsõ tüneteket rendsze-
rint a – fõleg a reggeli, ébredés utáni órákban
jelentkezõ – krónikus köhögés és fokozott vála-
dékképzõdés jelenti. A legtöbb beteg ezekkel a
kezdeti, kisebb közérzeti problémát okozó tüne-
tekkel még nem, csak a késõbb kialakuló nehéz-
légzéssel fordul orvoshoz. Az eleinte kizárólag

fizikai terhelésre fellépõ légszomj az évek folya-
mán, a tüdõ mûködésének folyamatos romlásá-
val arányosan, fokozatosan súlyosbodik, ami az
érintett betegek életminõségének és életkilátá-
sainak nagymértékû romlásához vezet.

– Gyógyítható a baj?
– A korai stádiumban felismert COPD – ha

vissza nem is fordítható – még megállítható. A
gyógyszeres terápia a betegség súlyosságától
függ, és hörgõtágító hatású gyógyszerek, vala-
mint gyulladáscsökkentõk rendszeres beléleg-
zésébõl áll. Szerencsére ma már a legkorsze-
rûbb készítmények is 90 %-os társadalombiz-
tosítási támogatással kaphatók. Fontos azon-
ban tudni, hogy ezek a szerek ugyan enyhítik a
légszomjat és növelik a fizikai terhelhetõséget,
de a betegség természetes lefolyását – a tüdõ
mûködésének folyamatos romlását – nem ké-
pesek megakadályozni. A betegség elõrehala-
dását kizárólag a dohányzás elhagyása fékezi!
A korai stádiumban felismert COPD a do-
hányzás elhagyása után nem súlyosbodik.

– Miként ismerhetõ fel a betegség?
– A betegség pedig egy egyszerû légzésfunk-

ciós méréssel diagnosztizálható. Egyetlen fújás-
ból a betegség fennállása megállapítható. An-
nak tehát, aki észleli magán a fenti tüneteket,
mindenképpen érdemes valamelyik tüdõgondo-
zóban COPD-szûrõvizsgálatra jelentkezni. 

-dé-

November 16-át a WHO a súlyos krónikus légúti betegség, a COPD világnapjának,
2005-öt pedig a Magyar Tüdõgyógyász Társaság a COPD évének nyilvánította. A COPD
óriási népegészségügyi probléma világszerte, hiszen már ma ez a kór minõsül a 4-6.
vezetõ haláloknak a világon. Európában hazánkban halnak meg a legtöbben COPD-ben. 

A csontritkulás minden tizedik embert, ezen belül is a 40 év feletti
magyar nõk többségét érinti. A néma járványnak is nevezett betegség
világszerte százmilliók problémáját okozza, pedig a megelõzés
lehetõsége adott.  A betegségrõl, a szûrésrõl, és a megelõzés
lehetõségeirõl dr. Horváth Ágnes háziorvossal beszélgettünk. 

– Nemrégiben szervezett csontsûrûség vizsgálatot tartottak az ön
rendelõjében. Hogyan került erre sor, és kik vettek részt a szûrésen?

– A megyei osteoporosis szakrendelés vezetõ fõorvosa ajánlotta ezt
a lehetõséget. Õk a feltételeket biztosították, mi csak a helyet adtuk, és
az érintetteket, a veszélyeztetett korcsoportba tartozókat értesítettük
errõl a lehetõségrõl. Nagyon nagy volt az érdeklõdés, sokan eljöttek a
szûrésre. Az eredményeket hamarosan megkapjuk, s azok tükrében
irányítjuk tovább a betegeket a különbözõ ellátó centrumokba. 

– Mit a csontritkulás, és melyek a veszélyei?
– A csontritkulás olyan betegség, melyben a csont vékonyabbá,

szerkezete szivacsossá válik, és megnõ a csonttörések valószínûsége. A
csonttörések leggyakrabban csípõtájon, a gerincben, és a csuklón fordul-
nak elõ. A nõket az ösztrogénhiányhoz kötõdõ csontritkulás is sújtja, ami
a menopauza idején felgyorsítja a csontvesztést. Ilyenkor a csont belsõ
része gyengül, melynek jellegzetes következménye a csigolyák összecsú-
szása vagy az alkartörés. Természetesen a betegség nemcsak a nõket
veszélyezteti, az öregedéssel összefüggõ csontritkulás mindkét nemnél
bekövetkezik. A folyamat azonban, mely a csont teljes állományára kiter-
jed, nagyon lassú és fokozatos, és rendszerint hetven éves kor fölött okoz
combnyak-, csigolya-, karcsont- vagy medencetörést.

– Miként védekezhetünk?
– Mivel sem az öregedéssel járó folyamatos csontvesztést, sem a

csontritkulást nem lehet visszafordítani, mindenkinek tudnia kell, hogy

a csontritkulás kezelésének kulcsa a megelõzés. A csont szilárdságát
adó ásványi összetevõk közül a kálcium a legfontosabb. A napi
étkezésekkel és táplálékkiegészítõkkel 18 év felett 1500 mg kálciumot
kell bevinnünk szervezetünkbe. A napi kálciumfelvétel fõ forrása a tej
és a különbözõ tejtermékek. A D-vitamin nélkülözhetetlen a kálcium-
nak a táplálékból való felszívódásához. Napsugárzás hatására testünk
képes a bõrben D-vitamint elõállítani, illetve D-vitaminnal dúsított
tejtermékkel, tojássárgájával, tengeri hallal és májjal vihetünk be D-
vitamint a szervezetbe. Az erõs csontok építése – 30 éves kor elõtt – a
legjobb védekezés a csontritkulás ellen. Az erõs csontozat fenntartását
egészséges életformával érhetjük el. Ha valaki rendszeres testmozgást
végez gyermekkorától kezdve, nagyobb valószínûséggel éri el az opti-
mális csonttömegét, mint azok, akik nem sportolnak rendszeresen.

– Ön melyik mozgásformákat javasolja?
– Olyan mozgásokat, amelyek terhelik a csontjainkat, mint a futás,

lépcsõzés, tenisz, labdajátékok, aerobic, ezek csökkentik a
csontvesztést és megelõzik a csontritkulást. A hatékony edzésnek
legalább hetente háromszor 30-45 percig kell tartania. Az erõedzések
a csontokra közvetlenül is hatnak, így lassítják le az ásványianyag
vesztést. A hát és has izmainak erõsítése elõsegíti a helyes tartást, ami
csökkenti a gerinc hosszában az egyes csigolyákra jutó nyomást. 

– A betegség gyógyítható?
– Annak ellenére, hogy meggyógyulni nem lehet a csontritkulásból,

vannak a csontritkulás kezelésében elfogadott, hatékony gyógyszerek. A
gyógyszerek mindegyike lassítja vagy megállítja a csontvesztést, növeli
a csontsûrûséget és csökkenti a törés kockázatát, de ezek igazán csak
akkor hatásosak, ha melléjük mozgásban gazdag életmód párosul.

-dukát-

A NÉMA JÁRVÁNY SOKAKAT FENYEGET

COPD – AZ ISMERETLEN GYILKOS KÓR
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December hónap a családok
többségénél a karácsony, a sze-
retet és az ajándékozás jegyé-
ben telik. Vannak azonban csa-
ládok, ahol a legrászorultab-
bak, a gyerekek nélkülözni
kénytelenek az ajándékokat.
Nagykanizsán már hagyo-
mány, hogy decemberben jóté-
konysági célból mûsoros estet
és bált rendezünk, a rendez-
vény bevételével pedig támo-
gatjuk arra rászorult embertár-
sainkat. A rendezvény bevéte-
lébõl idén városunk rászoruló
középiskolás korú fiataljait tá-
mogatjuk.  Ez évben december
10-én, szombaton 18 órakor
szervezzük meg a Jótékonysá-
gi Bált a HSMK-ban, mûsor-
ral és vacsorával egybekötve.

A színháztermi gálamûsor-
ban fellépnek a Sziget Színház
mûvészei, valamint a komáro-
mi Jókai Színház Jászai díjas
színmûvésze, Dráfi Mátyás. A
mûsort a mellékelt szórólapon
olvashatja. Vacsoráról a Cen-
trál Hotel gondoskodik, a haj-
nalig tartó tánczenét a FOCUS
nosztalgia zenekar szolgáltatja
Ámon István vezetésével.

Belépõjegyek és támogató
jegyek a HSMK-ban kapha-
tók naponta 14 és a 18 óra
között. Belépõjegy a gálamû-
sorra vacsorával: 6000 Ft,
belépõjegy a gálamûsorra:
2000 Ft. Az önzetlen adomá-
nyozás kifejezésére: 2000 Ft.

A befizetett összegek után
igényelhetõ adókedvezmény-
hez a Vöröskereszt, mint ki-
emelten közhasznú szervezet
igazolást állít ki. Asztaltársa-
ságok alakítását a jegyvásárlás-
kor kell bejelenteni. Bízom
benne, hogy sokan lesznek,
akik támogatják a rendezvényt!

Litter Nándor,
polgármester

MEGHÍVÓ 

NAGYKANIZSA 
LAKOSSÁGA 2005. 12.05-ÉN 

51527 FÕ
Házasságkötések száma: 19 fõ
Születések száma: 41 fõ, ebbõl
Nagykanizsán: 29 fõ.
Halálozások száma: 69, ebbõl
Nagykanizsán: 39 fõ.

9480/4, 4Y AUTÓBUSZÁLL. - BORNEMISSZA UTCA  
4 jelzéssel az Autóbuszállomástól indul munkanapokon:

f 12.55 nem közlekedik. Bornemissza utcától indul szabad
és munkaszüneti napokon: +f 8.15 és f 19.40 nem közleke-
dik. 4Y jelzéssel Autóbuszállomástól indul munkanap-
okon: f12.50 új járat. Bornemissza utcától indul szabad és
munkaszüneti napokon: +f 8.15 és f 19.40 új járat.

94806, 6Y VÁROSKAPU KÖRÚT - HEVESI S. ÚT
- TELEKI ÚT - KISKANIZSA ROZMARING UTCA 

6 jelzéssel a Városkaputól indul iskolai elõadási napo-
kon: 12.10 új járat, 12.50 helyett 12.45, 14.30 helyett
Y14.30, 16.30 helyett Y 16.30. 6 jelzéssel a Városkaputól
indul tanszünetben munkanapokon: 14.30 helyett Y14.30,
16.30 helyett Y 16.30. 6 jelzéssel a Városkaputól indul sza-
bad és munkaszüneti napokon: o 7.00 helyett 7.00. 6 jelzés-
sel a Rozmaring utcától indul iskolai elõadási napokon: 5.15
helyett 5.10, 5.35 helyett Y 5.35, 6.35 helyett Y 6.35, 7.35
helyett Y 7.35, 12.35 új járat, 13.15 helyett 13.10, 13.35 he-
lyett Y 13.35. 6 jelzéssel a Rozmaring utcától indul tanszü-
netben munkanapokon: 5.25 helyett 5.10, 5.55 helyett Y
5.30, 6.25 helyett 6.10, 6.30 új járat, 13.00 helyett Y 13.00,
22.05 helyett 22.10. 6 jelzéssel a Rozmaring utcától indul
szabad és munkaszüneti napokon: o 7.30 helyett 7.30

9480/6A VÁROSKAPU KÖRÚT - RÓZSA ÚT - TE-
LEKI ÚT - EÖTVÖS TÉR -KISKANIZSA TEMETÕ 

6A jelzéssel a Városkaputól indul tanszünetben munka-
napokon : 12.15 helyett 12.10. 6A jelzéssel a Városkaputól
indul szabad és munkaszüneti napokon: o8.00 helyett 8.00, o
12.00 helyett 12.00, +16.00 új járat. 6A jelzéssel a
Kiskanizsa temetõtõl indul szabad és munkaszüneti napo-
kon: o8.30 helyett 8.30, o12.30 helyett 12.30, +16.30 új járat

9480/6C VÁROSKAPU KÖRÚT - BALATONI ÚT -
AUTÓBUSZÁLLOMÁS 

6C jelzéssel a Városkaputól indul munkanapokon : 4.50
helyett 4.45, 17.05 helyett 17.10. 6C jelzéssel az
Autóbuszállomástól indul munkanapokon : 16.50 helyett
16.55, 17.30 helyett 17.35

9480/8, 8Y NAPRAFORGÓ TÉR - LIGETVÁROS -
MIKLÓSFA - SZENTENDREY EDGÁR UTCA 

8 jelzéssel a Napraforgó térrõl indul munkanapokon: K
4.30 helyett K 4.35. 8 jelzéssel Szentendrey Edgár utcától
indul munkanapokon: 4.50 helyett 4.55

9480/10, 10Y AUTÓBUSZÁLLOMÁS - BAGOLA,
VEGYESBOLT - NAGYFAKOS 

10 jelzéssel az autóbuszállomásról indul Bagola vegyes-
boltig munkanapokon: 4.35 nem közlekedik. 10Y jelzéssel az
autóbuszállomásról indul Nagyfakosig munkanapokon: 4.25
új járat. 10Y jelzéssel Nagyfakosról indul munkanapokon: B
4.50 új járat.

Jelmagyarázat : B =  Bagola érintésével
9480/"14","14Y" VÁROSKAPU KÖRÚT - RÓZSA

ÚT - LIGETVÁROS 
14 jelzéssel Városkaputól indul munkanapokon:
12.10 helyett 12.10; 16.50 helyett 16.50; 17.35 he-

lyett 17.40. 14 jelzéssel Városkaputól indul szabad- és
munkaszüneti napokon: 21.20 új járat.  14 jelzéssel Liget-
városból indul munkanapokon: 7.35 nem közlekedik,

13.00 helyett 13.00, 17.15 nem közlekedik. 14 jelzés-
sel Ligetvárosból indul szabad- és munkaszüneti napokon:
22.15 új járat. 14Y jelzéssel Ligetvárosból indul munka-
napokon: 7.40 új járat; 14.15 helyett 14.20; 17.20 új járat.

9480/18 KALMÁR UTCA - VASÚTÁLLOMÁS 
18 jelzéssel Kalmár utcából indul naponta : 21.05 új járat.

18 jelzéssel Vasútállomásról indul naponta: 21.15 új járat.
9480/"20" KALMÁR UTCA - NAPRAFORGÓ TÉR -

KALMÁR UTCA 
20 jelzéssel Kalmár utcából indul munkanapokon: 9.15 he-

lyett Y9.15; 10.15 helyett Y10.15; 14.15 helyett E14.15;
16.15 helyett E16.15; 16.45 helyett Y16.45; 17.15 helyett
E17.15. 20 jelzéssel Kalmár utcából indul szabad- és munka-
szüneti napokon: 10.15 helyett Y10.15; 16.15 helyett Y16.15.

9480/21 AUTÓBUSZÁLLOMÁS - NAPRAFORGÓ
TÉR - AUTÓBUSZÁLLOMÁS 

21 jelzéssel az autóbuszállomásról indul munkanap-
okon: 5.00 helyett E5.00; 6.30 helyett E6.30; 7.30 helyett
E7.30; 8.00 helyett Y8.00; 9.00 helyett Y9.00; 15.00 he-
lyett Y15.00. 21 jelzéssel az autóbuszállomásról indul sza-
bad- és munkaszüneti napokon: 8.30 helyett Y8.30; 15.30
helyett Y15.30.

Megjegyzés:  E a körjárat eredeti útvonalától való elté-
rés: Kisfaludy út - Csengery út - Szemere út - Ady út. Y a
körjárat eredeti útvonalától való eltérés: Dózsa György út -
Petõfi út - Balatoni út; 

9480/C1 AUTÓBUSZÁLLOMÁS - GÁZGÉP 
C1 jelzéssel az autóbuszállomásról indul munkanap-

okon: 13.35 nem közlekedik; 15.10 nem közlekedik. C1
jelzéssel GÁZGÉP-tõl indul munkanapokon: [76]14.25
nem közlekedik; [74]14.35 nem közlekedik; 15.35 nem
közlekedik; 16.18 helyett 16.11

9480/C5 AUTÓBUSZÁLLOMÁS - NAPRAFORGÓ
TÉR 

C5 jelzéssel az autóbuszállomásról indul naponta: 5.30
helyett 5.35; 13.30 helyett 13.35; 21.30 helyett 21.35.

9480/C7 NAPRAFORGÓ TÉR - ERZSÉBET TÉR -
BORNEMISSZA UTCA 

C7 jelzéssel Bornemissza utcából indul naponta: 5.15
helyett 5.10; 13.15 helyett 13.10.

9480/C9 VÁROSKAPU KÖRÚT - NAPRAFORGÓ
TÉR 

C9 jelzéssel Városkapu körúttól indul munkanap-
okon: 5.25 helyett 5.20; 13.25 helyett 13.20; 7.05 nem
közlekedik.  C9 jelzéssel Városkapu körúttól indul sza-
bad- és munkaszüneti napokon: 5.25 helyett 5.20;
13.25 helyett 13.20. C9 jelzéssel Napraforgó térrõl in-
dul munkanapokon: 15.40 nem közlekedik. C91 jelzés-
sel Városkaputól indul munkanapokon: 7.00 új járat.
C91 jelzéssel Napraforgó térrõl indul munkanapokon:
15.40 új járat.

9480/40E VÁROSKAPU KÖRÚT - DEÁK TÉR -
CSERHÁTI SZKI 

40E jelzéssel Városkaputól indul iskolai elõadási napo-
kon: 7.25 helyett 7.20. 

9480/42E NAPRAFORGÓ TÉR - PETÕFI ÚT - BA-
LATONI ÚT - VÁROSKAPU KÖRÚT - RÓZSA ÚT -
HEVESI ÚT - TELEKI ÚT - EÖTVÖS TÉR - DEÁK

TÉR - VASÚTÁLLOMÁS  
ÚJ AUTÓBUSZVONALON

42E jelzéssel Napraforgó térrõl indul: 5.05 új járat; [15]
16.10 új járat.

Jelmagyarázat: [15] =  a hetek elsõ tanítási napját meg-
elõzõ munkaszüneti napon.

42E jelzéssel Vasútállomásról indul: 19.50 új járat.

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS HELYI AUTÓBUSZ MENETRENDHEZ 
ÉRVÉNYES:  2005. DECEMBER 11.-TÕL

MÓDOSÍTANDÓ:
autóbuszállomásra

vonal járat nap üzem indulás érkezés viszonylat vonalszám vonal km
6420 340 M Nk 05.15 Bagolafakos – Nk. 9480 17 10
6428 470 Nk 06.20 Bajcsa – Nk. 9480 16 10,6
6420 432 CA Nk. 18.50 Bagolafakos – Nk. 6480 17 10

TÖRLENDÕ:
6430 861 I Nk. 05.20 Nk. – Miklósfa 9480 24/A 6,9
6420 447 M Nk. 17.20 Nk. – Bagolafakos 9480 17 10
6420 585 O Nk. 14.45 Nk. – Bagolafakos 9480 17 10
6420 360 M Nk. 05.20 Bagolafakos – Nk. 9480 17 10
6420 560 M Nk. 05.25 Bagolafakos – Nk. 9480 17 10
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KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA
A 6. sz. választókerület (Csokonai u., Hevesi u., Teleki u., Bartók u.,

Rózsa u. stb.) lakosai részére 2005. december 14-én, szerdán 17 órakor
Bicsák Miklós önkormányzati képviselõ fogadóórát tart a Körõsi Cs. S.
Általános Iskolában.

Halász Gyula önkormányzati képviselõ a 9.sz választókörzet lakói-
nak ( Péterfai u., Városkapu krt., Zemplén u. páros oldal, Munkás u.
páros oldal a 14 számtól, Kazanlak krt 14. ) december 10-én (szombat)
10 órától fogadóórát tart a Városkapu krt-i buszvégállomásnál talál-
ható Stílus Bútorházban. 

Sajni József a 13. számú választókerület önkormányzati képviselõje
minden hónap elsõ péntekén 16.00-17.00 óráig a miklósfai Általános
Iskolában, 17.00-18.00 óráig a ligetvárosi óvodában fogadóórát tart.

VERSENYTÁRGYALÁS
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyilvános

versenytárgyaláson értékesíti a Nagykanizsa, Alkotmány u. 160. sz
alatti 4372/1. hrsz-ú 1 ha 3885 m2 nagyságú ingatlanát. A versenytár-
gyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 6. A versenytárgyalás ideje:
2005. december 22-én 10.00 óra. Kikiáltási ár: 60 millió Ft + áfa. Ér-
deklõdni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján (Nagy-
kanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 6.) lehet.   Tel: 93/500-724. Az ingatlan-
ról bõvebb információ a www.nagykanizs.hu honlapon található.

Nagykanizsa MJV Polgármesteri Hivatala összeállítja a közigazga-
tási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. törvény felhatalmazása alapján az eljárások során alkalom-
szerûen tolmácsolást vállalók névjegyzékét. Várják olyan személyek
jelentkezését, akik az alább felsorolt nyelvek valamelyikét beszélik:
belga, dán, észt, holland, ír, lengyel, lett, litván, portugál, svéd, szlo-
vén, bolgár, cigány (romani, beás), örmény, ruszin, ukrán. A névjegy-
zékbe való bekerüléshez sem államilag elismert nyelvvizsga, sem tol-
mács igazolvány nem szükséges. 

A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó adatait, a pályázó elérhe-
tõségét (telefonszám, mobiltelefonszám), nyelvismeret szintjét, jellegét
(szóbeli/írásbeli), nyelvvizsga-bizonyítvány másolatát (ha van), esetle-
ges referenciákat, esetleges szaknyelvi ismeretek megjelölését. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2005. december 15. 
A pályázatot dr. Kelemen Marcell jegyzõhöz kell benyújtani. Érdek-

lõdni lehet a 93/500-918 (I. em. 11. iroda) és a 93/500-708-as telefon-
számokon.

TOLMÁCSOLÁS ALKALMANKÉNT

„LEGYEN ÜNNEP...!”
KEDVES KANIZSAIAK!

A Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési és Sportosztálya, a város
oktatási intézményei, a Városi Diákönkormányzat, és a szabadidõ-

szervezõk munkaközössége szeretettel hív mindenkit 
karácsonyváró rendezvényeire!

*
**
***

DECEMBER 6.
KEDD 14.00 ÓRA ERZSÉBET TÉR

MikulÁsz találkozó
Játékos, vidám vetélkedõ az

Általános és középiskolák kis és
Nagyobbacska Mikulászai, Mikulászcsapatai számára.

A VDÖK meleg teával, pogácsával várja a fázó Mikulászokat.
A legügyesebbek jutalomban részesülnek!

DECEMBER 13.
KEDD 15.00 -18.00 ERZSÉBET TÉR

Luca napi verses, zenés ünnepváró 
rendezvényünkön sor kerül az óriásfenyõ feldíszítésére, 

az iskolák Luca napi szokásokat elevenítenek fel. A szervezõk
meleg teával, pogácsával várják az oda látogatókat.
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HEVESI SÁNDORHEVESI SÁNDOR
MÛVELÕDÉSI KÖZPONTMÛVELÕDÉSI KÖZPONT
Széchenyi tér 5 – 9. Tel.:  311– 468, e-mail: nk.hsmk@chello.hu

Jegyárusítás: 14 – 18 óráig

DECEMBER 12. 18 ÓRA
SZTÁROK A KPÓDIUMON

KOLTAI RÓBERT KABARÉ ESTJE
Belépõdíj: 1200 Ft, nyugdíjasoknak, diákoknak: 1000 Ft 

DECEMBER 13. 18 ÓRA
ZENÉS ESTÉK A KISKASTÉLYBAN

KISKARÁCSONY - NAGYKARÁCSONY
A Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Mûvészeti

Iskola tanárainak és növendékeinek mûsora
Belépõdíj: 300 Ft

Helyszín: Képzõmûvészetek Háza (Kiskastély)

DECEMBER 16. 18 ÓRA
CZUPI VERONIKA ÉS KOVÁCS SZILVIA

KARÁCSONYVÁRÓ DALESTJE
Helyszín: Képzõmûvészetek Háza (Kiskastély)

Belépõdíj: nincs

DECEMBER 17. 17 ÓRA
ROCK KLUB

AZ OLD MIX EGYÜTTES KONCERTJE
a rendezvénysorozatot a Nemzeti Kulturális Örökség 
Minisztériuma – a PANKKK program keretén belül – 

támogatja. Belépõdíj: nincs

TISZTELT NAGYKANIZSAIAK!

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2005-ben is jó
hangulatú, zenés rendezvénnyel búcsúztatja az óévet, melyre

tisztelettel meghívom a város és térsége lakosságát.
Jöjjön el Ön is december 31-én az Erzsébet térre! 
23,30 órától térzenével várjuk, éjfélkor a tûzijáték 

megtekintése után koccintsunk együtt 
1 pohár forralt borral az új év tiszteletére!

Ha programjai engedik, látogasson el ismerõseivel, barátaival a
térre és ünnepeljen velünk! Köszöntsük együtt a 2006. évet!

Litter Nándor
polgármester

ZENÉS SZILVESZTER



VEGYES

JÁRMÛ
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TÁRS

INGATLAN

Nk-án a belvárosban közel 700
m2-es telek, rajta bontható családi
házzal eladó. Társasház építésére
kiválóan alkalmas! Érd.: 30/227-
3294, 30/448-6072 (5717K)

Nk-án a belvárosban 110 m2-es
lakás jó állapotban eladó vagy ki-
adó. Érd.: 30/391-5609 (5663K)

Befektetõk figyelem! Nk bel-
városi 96 m2-es, 3 szoba + hallos
lakás , irodának is alkamas, eladó!
Irányár: 13,5 millió Ft. Érd.:
20/439-7780 (5709K)

Nk-án az Eötvös téren 3 szo-
bás, 85 m2-es, földszinti lakás
(12,5 MFt) és Múzeum téren egy-
szobás, 36 m2-es, I. emeleti lakás
(5,5 MFt) eladó, vagy családi ház-
ra cserélhetõ értékegyeztetéssel.
Érd.: 30/365-1654, hétköznap 16
óra után: 93/320-627 (5746K)

Nk-án a Csengery út 66. szám
alatt 33 m2-es, egyszobás udvari
lakás eladó. Irányár: 2,6 millió Ft.
Érd.: 30/494-7992 (5751K)

Belvárosi családi házban utcafron-
ti, kétszobás, összkomfortos lakás kü-
lön bejárattal irodának, lakásnak ki-
adó. Érd.: 30/635-1230 (5695K)

Kórház utcában reális áron, két
helyiségbõl álló üzlet (összterület
57 m2) egyben és külön is kiadó.
Érd.: 30/346-8191 (5727K)

Jókai utcában garázs hosszú
távra kiadó. Érd.: 30/480-2391
(5740K)

Audi 80-as 1,6-os TD, 89-es
évjáratú, friss mûszakival, korá-
hoz képest jó állapotban, sürgõsen
eladó. Érd.: 20/4296-903 (hétvé-
gén) (5721K)

Telstar 128 MB-os: MP3-
lejátszó + USB drive + digitális
diktafon + FM rádió funkció egy-
ben eladó 8500 Ft-ért. Érd.:
30/9932-534 

Holland hatszemélyes étkezõ
garnitúrák, tálaló-, író-, cipõs- és
faliszekrények, székek, sarok-
ülõk, kiegészítõk eladók. Érd.:
20/555-3014 (5731K)

Babakocsik: újszerû, márkás,
kétfunkciósak, sokfunkciósak,
babahordozó autósüléssel,
négyévszakos kiegészítõkkel,
együtt 12.000–19.000 Ft-ért el-
adók. Tel.: 30/948-4276 (5738K)

Mindenféle könyvet, hagyatékot
vásárolok! Tel.: 20/555-3014 (5742K)

Hat személyes étkezõ, komód
cseresznyefából és tölgy tálaló el-
adó. Tel.: 20/555-3014 (5743K)

2 db 3,5 méteres ezüstfenyõ el-

adó! Érd.: 93/315-559 (este)
(5744K)

Kérjük, segítsen, aki tud egy
kis élelmiszercsomaggal és egy
konyhaszekrénnyel egy beteg
családnak. Köszönjük! Tel.:
30/652-4560 (5745K)

Eladó normann fenyõ 3,5 m-
es, Trabant motor 42 ezer km-rel,
hegesztõ trafó 220 V-os, gyorsvá-
gógép. Érd.: 90/325-119 (5749K)

Fenyõgallyat vásárolok, tisztí-
tást is vállalok! Érd.: 30/542-
8757 (5750K)

Rendelésbõl visszamaradt,
bontatlan csomagolású Szauna
Belt szaunaöv eladó. Érd.: 18 óra
után a 93/321-734 (5753K)

Az Ön számára értéktelen vashul-
ladékot, forgalomból kivont gépjár-
mûvét készpénzért átveszem! Lakó-
kocsik is érdekelnek. Ugyanitt hasz-
nált autóalkatrészek eladók. Tel.:
30/641-7375, 30/592-8463 (5485K)

Építési vállalkozó új lakások
építését, régi házak felújítását, te-
tõszigetelést, ácsmunkákat, tetõ-
fedést vállal alvállalkozóként is!
Érd.: 70/503-9407, 93-322-109,
30/6398-825 (5604K)

Vállaljuk: sírok tisztítását, fel-
újítását, készítését számlára is.
Érd.: Horváth Zoltán, vállalkozó.
Nagykanizsa, Ady Endre u. 65.
Tel.: 06-93-333-449,  06-70-511-
7863 (5641K)

Két kanizsai srác megismer-
kedne hölgyekkel! Hívásotokat
várjuk a 30/517-6801-es számra!
(5754K)

APRÓHIRDETÉS

Egy ifjú, álmodozó
galamb Londonba repül,
hogy belépjen a Királyi
Légierõbe. Barátai között van egy szélhá-
mos szárnyas, egy nagyképû oxfordi
gerle, és sokan mások. Együtt próbálják
átvészelni  a nehéz idõket. A háború sorsa
múlhat rajtuk. A küldetés teljesítéséhez
sok ravaszság, bátorság és vagányság kell.

(Rendõrség uutcája)
Tel.: 330/653-77964

Nyitva:
minden nnap 99-221-iig

AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK!AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK!
DIÁKAKCIÓ!DIÁKAKCIÓ! Egyet fizet, kettõt vihet!Egyet fizet, kettõt vihet!

(Az ajándék film a premier és erotikus filmek kivételével!)

VAD GALAMB

Nagykanizsa, TTeleki uu. 334.  ((az uudvarban)  TTel.: ((30) 99363-9923

Nyitva:  Hétfõ – Csütörtök: 9.00 – 17.00  szombat:  9.00 – 12.00

Ajánlatunk a készlet erejéig érvényes!
Szakszervezeteknek, közületeknek, viszonteladóknak kedvezmény!

SZALONCUKROK AZ ALÁBBI ÍZEKBEN KAPHATÓK:
zselés, konzum, kakaós-rum ízû, eper, marcipán, gesztenye,
tejkaramella, gumicukor, vajkaramella, vadász, alkoholos
alma-, császárkörte, mák, mogyoró, konyakmeggy, almás-fahé-
jas, családi vegyes, diós, cherrybon, vajkrémlikõr, fehércsokis
konyakmeggy függelék, konyakos függelék.
Toffefe 299 Ft, Nescafé 3 in1 10 db-os 299 Ft, Raffaello T15 499 Ft
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Kosárlabda NB II-es nõi mér-
kõzésen a következõ eredmény
született: Peugeot Kampf NTE
– PEAC   94 – 61 (19-17, 25-
15, 22-9, 28-20). A mérkõzést
Ebergényi és vezette Benedek.
Csapat: Tahi 12/6, Toma 11/3,
Szélessy 12/6, Pais 11, Muk 9.
Csere: Arany 6, Horváth A. 10,
Bõdör 8, Tóth 15/9. Edzõ: Ko-

vács Nándor. Hatékony támadó-
játékkal aratott magabiztos gyõ-
zelmet a kanizsai csapat.

Peugeot Kampf NTE – ASE
Paks 88 – 47 (23-5, 26-9, 15-
16, 24-17). Csapat:  Tahi 16/6,
Toma 24/6, Szélessy 7, Pais 10,
Horváth 6. Csere: Arany 10,
Muk 7, Tóth 10. Edzõ: Kovács
Nándor.

November 19-20-án Újszászon adtak
egymásnak randevút a lábtollasok legjobbjai.
Nyolc egyesület 95 versenyzõje nevezett az
egyik legfontosabb hazai tornára, a felnõtt
egyéni és csapatbajnokságra. A bajnoki címek

megszerzésén felül ez volt az utolsó meg-
mérettetés a decemberi világbajnokság elõtt. 

Budavölgyi Veronika, Gozdán Ágota, Végh
Dóra, Barócsi Andor és Hartai Attila
játékosok edzõjükkel Budavölgyi Kálmán
szövetségi kapitánnyal 8-án kelnek útra a
kínai Guangzhouba a VB helyszínére. A
Zemplén DSE csapata kiválóan felkészült a
világversenyre, mutatja ezt a három megsz-
erzett bajnoki címe. Budavölgyi Veronika és
Hartai Attila most sem talált legyõzõre,

ugyanígy a Budavölgyi Veronika, Gozdán
Ágota, Göncz Annamária, és Végh Dóra
alkotta nõi csapat is az élen végzett. A
jubileumi 10. torna kezdetén megjutalmazták
azon játékosokat és sportvezetõket, akik
kezdetektõl részt vettek a bajnokságon.
Gozdán Ágit is jutalmazták, mert õ volt a fel-
nõtt bajnokságok legeredményesebb játékosa.
A friss nõi csapat aranyérmével 20. bajnoki
címét szerezte meg.  A kanizsai lányok között
felnõtt versenyen most debütált Göncz
Annamária, aki remekül beilleszkedett a csap-
atba. A döntõben az újszászi lányok
legyõzésével sorban a 6. csapatbajnoki
aranyukat gyûjtötték be. Az egyéni ranglista
elsõ két helyezettje Budavölgyi Veronika és
Gozdán Ágota lett. Veronika nyert. A férfi-
aknál a ZDSE csapatát Újszász 1 számú hár-
masa kényszeríttette a bronzmérkõzésre, amit
megnyertek és a harmadik helyen végeztek.
Kiemelkedõ eredmény a ZDSE serdülõ csap-
atának 14. helye a 20 csapatból álló felnõtt
mezõnyben. A férfi egyéni versenyen elõzete-
sen nagy csatára volt kilátás. Hartai Attila és
Tóth Gábor a legutóbbi négy találkozásukkor
felváltva nyertek egymás ellen, és az újszászi-
ak legjobbja most próbált elégtételt venni, az
elszalasztott világbajnoki szerepléséért. A

döntõben Attila megszerezte harmadik felnõtt
egyéni aranyát. 

A versenynaptár legutolsó, egyben leg-
fontosabb versenye december 9-én kezdõdik a
IV. Lábtoll-labda Világbajnokság. A ZDSE
fennállásának legsikeresebb, hazai és
nemzetközi tornákkal zsúfolt versenyévadját
zárja. A teljesítményükre a koronát a világba-
jnokságon való szereplésükkel tehetik fel.

Eredmények: Nõi egyéni (25): 1. Budavölgyi
Veronika, 2. Gozdán Ágota. Nõi csapat (9): 1.
Budavölgyi Veronika, Gozdán Ágota, Göncz
Annamária, Végh Dóra. Férfi egyéni (52): 1.
Hartai Attila, 8. Takács Endre. Férfi csapat (20):
3. Balikó Attila, Csizmadia Tamás, Hartai Atti-
la, Takács Tamás.  14. Arany Bálint, Budavölgyi
Bálint, Huszár Emil, Lukács Benedek.

-budavölgyi-

ÚJABB LÁBTOLL-BRAVÚR

MAGABIZTOS GYÕZELEM

November 26-án, szombaton délelõtt sportnapot tartott a Miklós-
fai Iskola a szülõknek és tanulóknak a „Nyitott tornaterem” prog-
ram keretében. A rendezvényen közel 120 gyerek és szüleik mérte
össze ügyességét, leleményességét, önfeledt kikapcsolódással töltve az
idõt. A felnõttek kérésére tavasszal visszavágót rendeznek.

SIKERES „NYITOTT TORNATEREM”
NB II-es labdarúgó utánpótlás

bajnokságon a 15 éves NTE 1866
MÁV Rt-sek a Kaposvölgye ellen
3-1-re nyertek Németh két és Ko-
vács 1 góljával.  Ugyanezt a csa-
patot a 13 évesek is megverték 8-
0 arányban Erdõs 4, Pál, Fuisz,
Kotnyek és Méhes 1-1 góljaival.

UTÁNPÓTLÁS
A Dunántúli Gyermek Vízilab-

da Bajnokság 3. fordulóján a
CWG Kanizsa csapata 31:8
arányban nyert a dunaújvárosiak-
kal szemben, Budafok csapatával
azonban nem volt szerencséje,
tõlük 14:4 arányban vereséget
szenvedett.

NYERT-VESZÍTETT

A négynapos, december 6-9-ig
tartó Városi Iskolai Sportfesztivál
Röst János alpolgármeser nyitotta
meg a Zsigmondy-Széchenyi
SZKI tornacsarnokában. Az ese-
mények két helyszínen, a Zsig-
mondyban és a Péterfy Sándor is-
kola tornatermében zajlanak
majd. A sportfesztivál célja, hogy
a város, az általános és középis-
kolák számára, több sportágban
versenyzési lehetõséget biztosít-
son a  „Legsportosabb Iskola”
cím elnyeréséért. A sportfeszti-
válra 12 iskolából 909 sportroló
és 70 testnevelõ nevezett be, és
méri össze ügyességét terematlé-
tika, ügyességi váltóverseny, te-
remlabdarúgás, asztalitenisz és
sakk versenyszámokban. A ver-

senysorozatban induló valameny-
nyi sportoló, testnevelõ-edzõ fel-
iratozott, városi címerrel ellátott
pólót kapott ajándékba. Az ünne-
pélyes díjátadást, egyben a „Leg-
sportosabb Iskola” cím átadását
december 15-én csütörtökön tart-
ják a Centrál étteremben.

FESZTIVÁL NAPOK
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FIGYELEM!
AA DIALÓG NYELDIALÓG NYELVSTÚDIÓVSTÚDIÓ

AA FEBRUÁRIFEBRUÁRI

ANGOL és NÉMET,
NYELVVIZSGÁRA FELKÉSZÍTÕ, 

40 ÓRÁS INTENZÍV
TANFOLYAMOT SZERVEZ

vizsgáztató tanárok vezetésével,
INGYENES PRÓBAVIZSGÁVAL

30%30% TTANDÍJ- ÉS VIZSGADÍJANDÍJ- ÉS VIZSGADÍJ
VISSZAVISSZATÉRÍTÉS CSAK NÁLUNK!TÉRÍTÉS CSAK NÁLUNK!

Beiratkozás:Beiratkozás: december 30-igdecember 30-ig


